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Paweł  Grochowski 

EKOLOGIA ROZRODU KOSA TURDUS MERULA 

W PARKU GRABISZYŃSKIM 

BREEDING ECOLOGY OF THE BLACKBIRD TURDUS MERULA 

AT THE GRABISZYŃSKI PARK 

Kos jest gatunkiem niezwykle plastycznym i doskonale dopasował  

się  do życia w parkach, będących substytutem jego naturalnego leśnego 

środowiska. Ekspansja kosa na tereny zurbanizowane trwająca już  od 

ponad dwóch wieków doprowadziła do powstania dwóch form — leśnej 

i parkowej. Nie różnią  się  one pod względem morfologicznym, ale są  od-

mienne pod względem ekologii i etologii. Obie populacje są  dość  dobrze 

poznane pod względem ekologii rozrodu. Dotychczas na ten temat napisa-

no wiele prac zarówno w Polsce (Dyrcz 1963, 1969, Tomialojć  1993, 1995, 

Wesołowski i Czapulak 1986), jaki w innych krajach Europy (Batten 1973, 

Havlin 1963. Snow 1958, Schnack 1991). Jednak większość  z tych pozycji 

powstała dość  dawno, a obecnie temat ten schodzi na dalszy plan, bądź  

jest pomijany. 

Celem niniejszej pracy było zbadanie ekologii rozrodu kosa w jednym 

z wrocławskich parków miejskich i porównanie otrzymanych wyników 

z dotychczasowym stanem wiedzy. 

TEREN BADAN.  

Badania prowadzono we fragmencie Parku Grabiszyńskiego o po-

wierzchni około 25 ha, znajdującego się  w południowej części Wrocławia. 

W przeszłości większość  terenu funkcjonowała jako cmentarz komunalny 

powstały w roku 1867. Po jego likwidacji w latach 1960. pozostały małe 

wydzielone cmentarze: żołnierzy Włoskich (powstały w 1927) i osób zmar-

łych w latach 1930. i 1940. Od północy teren badań  graniczy ze szkółką  

zieleni miejskiej, od zachodu z ulicą  Grabiszyńską, od południa z polem 

golfowym i Cmentarzem Nieznanego Żołnierza, a od wschodu łączy się  
z resztą  kompleksu parkowego. Gatunkowy skład roślin parku jest bar- 
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dzo urozmaicony, ze względu na liczne występowanie wielu egzotycznych 
gatunków drzew i krzewów. W obrębie kontrolowanego fragmentu parku 
można wyróżnić  dwie części. Na pierwszej, o powierzchni 11 ha, dominują  
trawniki poprzecinane licznymi pasami i kępami wyższej roślinności. Two-
rzą  je głównie gęste kępy krzewów w mniejszym stopniu drzew. Dominują-
cymi gatunkami są  tu głogi Crataegus sp., tarnina Prunus spinosa, śnie-
guliczka Symphoriccupos album, klony Acer sp., róże Rosa sp. oraz dęby 
Quercus sp. Druga (14 ha) ma charakter leśny z zachowanym charaktery-
stycznym składem gatunkowym i układem alejek po zlikwidowanym cmen-
tarzu. Z wyjątkiem jednej otwartej przestrzeni powstałej po wyburzonym 
krematorium, prawie na całym terenie ziemia porośnięta jest bluszczem 
Hellera helix.  Dominującymi gatunkami jest grab Carpinus betulus, brzo-
za brodawkowata  Betula verrucosa, żywotniki Thuja sp., bez czarny Sam-
bucus nigra,  lipy  Tilia  sp. oraz klony. Na terenie parku prowadzone są  
przez zieleń  miejską  liczne zabiegi pielęgnacyjne, polegające głównie na 
wycinaniu krzewów i przycinaniu drzew oraz 2-3-krotnym w ciągu roku 
koszeniu trawy. W części leśnej w latach 1998-99 wycięto większość  krze-
wów i podszytu z młodych drzewek. Prace te bardzo zmieniły wygląd par-
ku i obecnie pozostały jedynie niewielkie zwarte kępy porzeczki Ribes sp., 
śnieguliczki i tawuł  Spiraea sp., których atrakcyjność  jako miejsc lęgo-
wych kosa jest mniejsza. Przed wycinką  znaczna część  terenu była niedo-
stępna dla zwiedzających. W części otwartej prace ograniczają  się  do prze-
rzedzania i przycinania kęp krzewów. Cały park jest poprzecinany gęstą  
siecią  dróg i ścieżek, co powoduje silną  penetrację  ludzi, zwłaszcza, że 
teren staje się  coraz bardziej popularny pod względem rekreacyjnym. 
W roku 1996 w części otwartej powstał  plac zabaw dla dzieci, wraz ze 
ścieżką  zdrowia. Mimo ciągłych prac zieleni miejskiej, prowadzonych tak-
że w trakcie sezonu lęgowego oraz dużej ilości odwiedzających ludzi park, 
zachował  wiele ze swojego dzikiego stanu. 

METODY BADAŃ  

Prace prowadzone były w latach 1999-2002 od trzeciej dekady marca 
do trzeciej dekady lipca. Kontrole odbywały się  2-4 razy w tygodniu. W celu 
wykrycia gniazd stosowano różne techniki. W części otwartej było to sys-
tematyczne kontrolowanie wszystkich kęp krzewów. W części leśnej, bę-
dącej znacznie uboższą  pod względem miejsc nadających się  do gniazdo-
wania, wyszukiwanie w dużej mierze polegało na sprawdzaniu najdogod-
niejszych miejsc: pojedynczych kęp krzewów, porośniętych przez pnącza 
drzew, itp. Prowadzono także obserwacje ptaków dorosłych: niepokoją- 
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cych się, noszących materiał  na gniazdo lub pokarm dla piskląt. W wielu 

przypadkach pozwalało to na wykrycie gniazd dobrze ukrytych lub znaj-

dujących się  na dużych wysokościach. Liczbę  par lęgowych oceniono na 

podstawie liczby czynnych gniazd i liczeń  śpiewających samców w trakcie 

kontroli lęgów. 

Gniazda znajdowano na różnych etapach cyklu reprodukcyjnego. Spo-

śród 284 gniazd 125 zostało znalezionych na etapie składania jaj, 100 na 

etapie inkubacji oraz 31 na etapie piskląt. 28 gniazd zostało znalezionych 

już  jako porzucone. Dla gniazd znalezionych na późniejszych etapach datę  
zniesienia pierwszego jaja obliczano przy założeniu, że jaja są  składane 

w odstępach jednodniowych, a wysiadywanie trwa 13 dni. Za lęg zakoń-

czony sukcesem uznawano gniazdo, w którym w dniu ostatniej kontroli 

pisklęta miały co najmniej 12 dni, bądź  stwierdzano ślady wylotu mło-

dych: odchody piskląt lub obecność  zaniepokojonych rodziców. Po zakoń-

czeniu lęgu wysokość  gniazda była mierzona z dokładnością  do 5 cm. 

WYNIKI 

W latach 2001-2002 liczbę  par lęgowych określono odpowiednio na 

44 i 46, co przy powierzchni parku daje odpowiednio zagęszczenie 17,6 

i 18,4 par/10 ha. Rozmieszczenie terytoriów nie było równomierne i wią-

zało się  z rozmieszczeniem roślinności. W części otwartej mającej w przy-

bliżeniu 11 ha i w znacznej części pokrytej trawnikami gnieździło się  25 

par (22,7 par/10 ha). W najdogodniejszych miejscach na powierzchni 1 ha 

można było znaleźć  gniazda należące do 5 par, a najmniejsza odległość  

pomiędzy dwoma aktywnymi gniazdami wynosiła 6 metrów. 

Umiejscowienie gniazd. Urozmaicony skład gatunkowy roślin wystę-
pujących w parku sprawił, że ptaki wykorzystywały do zakładania gniazd 

34 gatunki roślin (Tabela 1). Gniazda najczęściej były zakładane na krze-

wach, znacznie rzadziej na dużych drzewach. Prawie 54% gniazd (N = 282) 

zostało założonych na zaledwie sześciu gatunkach roślin: na pięciu krze-

wach (głóg, wiciokrzew Lonicera sp., tarnina, róża i leszczyna Coryius sp.) 

oraz jednym gatunku drzewa (żywotnik). Udział  pozostałych gatunków nie 

przekraczał  4%. Kosy szczególnie chętnie gniazdowały na głogu, na któ-

rym powstało ponad 16% gniazd. Na początku sezonu gniazda były zakła-

dane najczęściej w gęstych krzewach liściastych, w wielu przypadkach nie 

mających jeszcze w pełni rozwiniętych liści. Iglaki były wykorzystywane 

w niewielkim stopniu i przeważnie były to żywotniki. Częściej były one 

wykorzystywane na początku sezonu, kiedy to na tych gatunkach powsta-

wało około 50% gniazd. Wraz z upływem sezonu ich udział  malał, a zna- 
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Tabela 1. Liczba gniazd kosa na różnych gatunkach roślin 

Table 1. Number of the Blackbird nests found in different plant species 

Gatunek 
Species 

1999 2000 2001 2002 
Razem 
Total 

Udział  
Percentage 

Krzewy / Bushes 40 45 46 56 187 66,3 

Crategus 7 13 14 12 46 16,3 

Lonicera 6 6 4 7 23 8,2 

Prunus 8 4 7 4 23 8,2 

Rosa 3 3 6 6 18 6,4 

Coryius 5 3 5 4 17 6,0 

Ribes O 2 2 7 11 3,9 

Sambucus 4 2 1 3 10 3,5 

Symphoricarpos 2 1 1 5 9 3,2 

Padus O 5 1 1 7 2,5 

Philodelphus 2 2 1 O 5 1,8 

Inne / Others 3 4 4 7 18 6,4 

Drzewa / Trees 19 29 25 22 95 33,7 

Thuja 5 9 5 6 25 8,9 

Betula 1 5 4 3 13 4,6 

Carpinus 4 2 O 2 8 2,8 

Tilia 1 1 5 1 8 2,8 

Acer 2 1 3 O 6 2,1 

Picea O 2 2 1 5 1,8 

Robinia 0 3 2 O 5 1,8 

Inne / Others 6 6 4 9 25 8,9 

Razem / Total 59 74 71 78 282 100,0 

cząco rósł  innych gatunków (Ryc. 1). Ograniczona liczba dogodnych miejsc 
do gniazdowania w części leśnej wymuszała rokroczne zakładanie lęgów 
dokładnie w tych samych lub słabo ukrytych miejscach. W przypadku po-
jedynczych fragmentów parku można było przewidzieć, gdzie może zostać  
założone gniazdo. Pojedyncze lęgi notowano w dziuplach i wnękach drzew. 
Wszystkie tego typu lęgi znajdowały się  w starych brzozach. Wykryto dwa 
przypadki dwukrotnego użycia tego samego gniazda w jednym sezonie. 
Nie stwierdzono gniazdowania na ziemi lub w innych nietypowych miej-
scach dla tego gatunku. 
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Kosy zakładały gniazda na wysokości od 0,35 do 11 metrów, a średnia 

wysokość  wyniosła 1,95 m (SD = 124, N = 284). Mimo szerokiego przedzia-

łu, prawie 95% gniazd znajdowało się  na wysokości do 4 metrów, a najwię-

cej gniazd (44%) znajdowało się  na wysokości od 1 do 2 metrów (Ryc. 2). 

Kosy wykazywały tendencję  do umieszczania gniazd wyżej w miarę  upły-

wu sezonu lęgowego. Średnia wysokość  gniazd na początku maja wynosi-

ła 140 cm, podczas gdy w czerwcu ponad 200 cm (ryc. 3). W latach 2000-

01 mierzono także odległość  gniazd od najbliższych dróg i ścieżek, w celu 

stwierdzenia wpływu obecności ludzi na wysokość  położenia gniazd. Dla 

analizowanych gniazd wykryto istotny statystycznie wpływ odległości od 

drogi na wysokość  położenia gniazda (r = -0,23, N = 108, p < 0,05). 

Fenologia lęgów. Okres lęgowy trwał  od trzeciej dekady marca do trze-

ciej dekady lipca. Najwcześniejszą  datą  zniesienia pierwszego jaja był  
25 III (2002), a najpóźniejszą  16 VII (2000). Najwięcej kosów przystępowa-

ło do gniazdowania w kwietniu i w pierwszej dekadzie maja (Ryc. 4). W tym 

okresie, w każdej dekadzie rozpoczynało się  od 11 do 15% lęgów (N = 256). 
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Ryc. 1. Zmiany w umiejscowieniu gniazd kosa na różnych gatunkach roślin w trak-

cie sezonu lęgowego 
A - głóg i tarnina, B - żywotnik, C - suchodrzew i  róża. D - inne. Liczby  powyżej 

slupków oznaczają  wielkość  próby. 

Fig. 1. Changes in the location of the Blackbird nests in chfferent plant species 
wlth the advancement of breeding season 
A - hawthorn and blackthorn, B - thuja, C - honeysuckle and briar, D - others. 

Sample sizes are given above the bars. 
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Wyjątkiem był  sezon 2000, w którym 22% lęgów rozpoczęło się  w pierwszej 
dekadzie kwietnia, a w kolejnych dekadach ich udział  nie przekraczał  12%. 

Wielkość  zniesienia Pełne zniesienia zawierały od trzech do pięciu jaj. 
Pod uwagę  wzięto tylko gniazda, które znaleziono na etapie składania jaj, 
bądź  w pierwszych 4 dniach wysiadywania. Najczęściej były to lęgi cztero-
jajowe, które stanowiły 47% (N = 152). Udział  zniesień  z pięcioma jajami 
wynosił  44%, a trzyjajowych - 9 %. Dość  zaskakujący jest brak lęgów sze-
ściojajowych. Średnia liczba jaj w zniesieniu wyniosła 4,35 (SD = 0,64, 
N = 152). Wartość  ta wahała się  między latarni od 4,1 (N = 29, SD = 0.69) 
w roku 2001 do 4,6 (N = 37, SD = 0,55) w 1999, a różnice między sezonami 
były istotne statystycznie (ANOVA,  F3148 =  3.92, P = 0,01). Począwszy od 
pierwszej dekady kwietnia, w której średnia wielkość  zniesienia wynosiła 
4,0 jaja, wartość  ta rosła, osiągając maksimum w pierwszej dekadzie maja 
(4,9), a następnie systematycznie malała aż  do końca sezonu lęgowego 
(Ryc. 5). 

Straty w lęgach  Główną  przyczyną  strat było drapieżnictwo, w wyniku 
którego zniszczonych zostało 159 lęgów. Straty te dotyczyły przede wszyst-
kich gniazd z jajami (69% zniszczonych lęgów). Potencjalnymi drapieżni-
kami odpowiedzialnymi za większość  strat były ptaki krukowate: wrona 
siwa  Corvus corone występująca w parku w liczbie 3-4 par, sójka Garrulus 
galandarius  - 3-5 par oraz sroka Pica pica, która gniazdowała poza grani-
cami powierzchni. Ze ssaków na terenie parku obserwowano licznie wie-
wiórkę  Sciurus vulgaris,  kunę  Marten sp., łasicę  Mustela nivalis oraz koty 

Ryc. 2. Wysokość  umiejscowienia 
gniazd kosa (N = 284) 

Fig. 2. Height above the ground of the 
Blackbird nests (N = 284) 

Ryc. 3. Zmiany średniej wysokości gniazd 
(±SD) w trakcie seszonu lęgowego 

Fig. 3. Changes of the mean nest-height 
(±SD) above the ground with the 
advancement of breeding season 
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domowe Felis catus. W przypadku sroki i wiewiórki zaobserwowano po 

jednym przypadku ataku na gniazdo. Zanotowano także cztery przypadki 

zniszczenia gniazd kosa przez ludzi. Jeden lęg zakończył  się  niepowodze-

niem w wyniku obsunięcia się  gniazda. 

Straty wynikające z porzucenia wyniosły 13% (N = 210). Ponadto 28 

gniazd znaleziono jako już  porzucone. Prawie połowa porzuceń  nastąpiła 

w kwietniu, tj. na początku sezonu lęgowego. Sześć  gniazd zostało porzu-

conych na etapie piskląt. W jednym przypadku powodem porzucenia pi-

skląt była najprawdopodobniej śmierć  samicy. Wysiadywaniem jaj zajął  

się  samiec, który porzucił  lęg po wykluciu się  piskląt. Niektóre lęgi mogły 

zostać  porzucone w następstwie kontroli. 

Sukces lęgowy. Dzienne prawdopodobieństwo przeżycia lęgów (DSR) 

w trakcie znoszenia jaj i wysiadywania było nieznacznie wyższe (DSR = 

0,9312, dni ekspozycji = 1918, lęgi zniszczone = 143) niż  gniazd z pisklę-

tami (DSR = 0,9239, dni ekspozycji - 921, gniazda zniszczone - 62), ale 

różnica nie była istotna statystycznie (z = 0,66, P = 0,51). Sukces lęgowy 

wyliczony na podstawie dziennej przeżywalności lęgów (Mayfield 1975; 

Johnson 1979) wyniósł  12%. Istotny wpływ na prawdopodobieństwo wy-

lotu piskląt miała wysokość  położenia gniazda. Największe szanse na po-

myślnie wyprowadzenie lęgu (>21%) miały pary gniazdujące na wysokości 

od dwóch do trzech metrów (Ryc. 6). Najgorszy wynik osiągały gniazda 

położone najniżej, gdzie wylotem piskląt zakończyło się  zaledwie 6,5% lę-

gów. 
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Stwierdzono także zależność  między porą  sezonu a udatnością  lęgów 
(Ryc. 7). Początek sezonu charakteryzował  się  niskim sukcesem. Spośród 
kwietniowych lęgów w poszczególnych dekadach sukcesem kończyło się  
7-10% lęgów. Dopiero od drugiej dekady maja następował  wzrost, który 
w większości dekad utrzymywał  się  na poziomie około 20% gniazd. 

Wśród lęgów zakończonych sukcesem w 28 przypadkach udało się  okre-
ślić  dokładną  liczbę  piskląt, które opuściły gniazdo. Produktywność  mło-
dych wyniosła 3,28 podlota na gniazdo. W 17 lęgach wystąpiły straty czę-
ściowe, które wyniosły 23%. 

DYSKUSJA 

Dane zebrane w badanej populacji kosa w Parku Grabiszyńskim są  zgod-
ne z wynikami większości opracowań  dotyczących tego gatunku. Popula-
cja ta, charakteryzuje się  wysokim zagęszczeniem par lęgowych, typowym 
dla środowisk synantropijnych, jakimi są  parki. Mimo dość  wysokiego dra-
pieznictwa i strat wynikających z porzuceń  lęgów, zagęszczenie 18,4 par/ 
10 ha jest jednym z wyższych w kraju (Dyrcz i in. 1991; Bednorz i in. 
2000; Tomiałojć  i Stawarczyk 2003). Dla porównania w Parku Szczytnic-
kim zagęszczenie w roku 1995 wyniosło 6,8 pary/10 ha (Sulkowski 1997), 
a w Parku Zachodnim w roku 1984 do 3,0 par/10 ha (Lontkowski 1989). 
Na terenie Wrocławia wyższe zagęszczenia stwierdzono jedynie w Ogrodzie 
Botanicznym, sięgające ponad 20 par/10 ha (Sułkowski 1997). Niewiele 
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mniejsze zagęszczenie (15,8-18,5 pary/10 ha) otrzymano w latach 1968-

69 na terenie Cmentarza Osobowickiego (Janek 1969). Trudno jednak 

powiedzieć  czy dane te są  wciąż  aktualne, gdyż  dla większości wrocław-

skich parków i cmentarzy brakuje nowszych opracowań. Przykładowo na 

17 ha powierzchni w Parku Szczytnickim nastąpił  wyraźny spadek liczeb-

ności, związany z prowadzonymi pracami pielęgnacyjnymi, z 26 parw la-

tach 1970. (Tomialojć  i Profus 1977) do 18 par na początku lat 1990. (Ci-

sakowski 1992). Pierwsze badania nad kosem w Parku Grabiszyńskim 

wykazały zagęszczenie 9,6 par/10 ha (Dyrcz 1969). W kolejnych latach 

w wyniku ekspansji kosa zagęszczenie wzrosło do 17,2 par/10 ha w la-

tach 1990. (Orłowski i in. 2006). Pomimo prowadzonych na szeroką  skalę  
prac pielęgnacyjnych i związanej z tym fluktuacjami liczebności kosa, liczba 

par utrzymuje się  na podobnym poziomie. Park Grabiszyński charaktery-

zuje się  nie tylko wysokimi zagęszczeniami, ale także bogactwem gatun-

ków ptaków (Orłowski i in. 2006). Dane te świadczą  o jego dużym znacze-

niu dla lokalnych populacji ptaków i unikalności na tle innych parków. 

Pionowe rozmieszczenie gniazd było bardzo zbliżone do wyników anali-

zy kart lęgowych (Wesołowski i Czapulak 1986). Większość  gniazd (ponad 

64%) znajdowało się  na wysokości do 2 metrów. Gniazda położone powy-

żej 4 metrów stanowiły zaledwie 4% wszystkich znalezionych gniazd. Cha-

rakterystyczne dla środowisk synantropijnych jest to, że gniazda zakłada-

ne są  niżej niż  w populacjach leśnych. Najwyżej położone gniazda kosa 

w Parku Grabiszyńskim (11 m), znajdują  się  ponad dwa razu niżej od naj-

wyżej położonego gniazda w Puszczy Białowieskiej (Tomialojć  1993). Nieco 

inne wyniki otrzymał  Dyrcz (1969), co wynika zapewne ze zmiany składu 

roślinności. W trakcie ówczesnych badań  w parku dominowały drzewa 

i krzewy iglaste, na których kosy założyły 66% gniazd (głównie na żywotni-

ku zachodnim Thuja occidentalis  i świerku pospolitym Picea excelsa).  Śred-

nia wysokość  gniazd była wtedy niższa o 23 cm, a w przedziale wysokości 

od zera do dwóch metrów położonych było 87% gniazd. 

Średnia wielkość  zniesienia wyniosła 4,35. Przeciętna wielkość  zniesie-

nia w południowej Polsce była niemal identyczna i wyniosła 4,38 (Weso-

łowski i Czapulak 1986). Podobne wyniki jak w Parku Grabiszyńskim otrzy-

mał  Sułkowski (1997) w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu - 4,33 oraz 

w Parku Szczytnickim - 4.24. Najwyższe średnią  zniesienia kosy mają  
w lasach liściastych, przykładowo w Puszczy Białowieskiej w niektórych 

latach wynosiła ona 4,75 (Tomialojć  1995), a na terenie Polski - 4,46 (We-

sołowski i Czapulak 1986). 

Udatność  lęgów była dość  niska i wyniosła zaledwie 12%. Wartość  ta 

jest jedną  z najniższych jakie stwierdzono w badaniach nad kosem w ostat-

nich latach. W innych populacjach wynosiła ona od 9 do 43%, a najczę-

ściej oscylowała wokół  20% (Groom 1993; Ludvig i in.1995; Schnack 1991; 
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Tomialojć  1995; Wysocki 2005a). W badaniach prowadzonych pod koniec 
lat 1960. udatność  lęgów kosa wynosiła 41% (Dyrcz 1969). Stwierdzony 
obecnie znaczny spadek lęgów zakończonych sukcesem w stosunku do 
wcześniejszych badań  jest najprawdopodobniej spowodowany pojawieniem 
się  ptaków krukowatych Corvidae, które w latach 1960. w parku nie gniaz-
dowały. Podobne zjawisko było obserwowane na różnych powierzchniach 
przez wielu autorów (Mizera 1988; Wysocki 2005b; Sułkowski 1997). Udat-
ność  lęgów była szczególnie niska na początku sezonu lęgowego. Jest to 
odwrotny wynik w stosunku do niektórych badań, które wykazywały wyższy 
sukces wczesnych lęgów związany z mniejszą  presją  drapieżników na po-
czątku sezonu lęgowego (Dyrcz 1969; Ludvig i in. 1995). Tłumaczone jest 
to tym,  kk  drapieżniki zaczynają  wyszukiwać  gniazda później niż  one się  
pojawiają. Podobne zjawisko zaobserwowano w trakcie badań. Z sześciu 
lęgów rozpoczętych w trzeciej dekadzie marca połowa zakończyła się  suk-
cesem, a do 10 IV zniszczone zostało zaledwie jedno gniazdo. Jednak jest 
to zbyt krótki okres dla wyprowadzenia młodych, a od drugiej dekady kwiet-
nia drapieżnictwo silnie wzrastało. Trudno więc mówić  o bezpiecznym okre-
sie, z którego mogłoby skorzystać  więcej par. Niniejsze badania potwier-
dzają  wyższy sukces później założonych lęgów. Mimo iż  nie prowadzono 
żadnych badań  nad ukryciem gniazda, można przypuszczać, że jest to spo-
wodowane mniejszą  wykrywalnością  gniazd przez drapieżniki wraz z po-
stępującym rozwojem ulistnienia. Najprawdopodobniej rozwój ulistnienia 
drzew jest też  przyczyną  wzrostu średniej wysokości, na której kosy zakła-
dały gniazda, wraz z upływem sezonu lęgowego (Tomiałojć  1993). W trak-
cie badań  stwierdzono wyraźnie wyższy sukces lęgowy wyżej położonych 
gniazd. Gniazda na wysokości od dwóch do czterech metrów odnosiły dwu-
krotnie wyższy sukces niż  gniazda położone do wysokości dwóch metrów. 
Zarówno ukrycie gniazda, jak i jego położenie, jest jednym z czynników 
wpływających na efekt lęgu (Cresswell 1997a, 1997b; Osborne i Osborne 
1980; Wysocki 2005b). 

Dodatkową  przyczyną  niskiej przeżywalności wczesnych lęgów była duża 
ilość  porzuceń. Jest to charakterystyczne zjawisko dla środowisk zurbani-
zowanych (Wesołowski i Czapulak 1986). Trudno stwierdzić  jaki wpływ 
miały kontrole, można jednak przypuszczać, że pojedyncze lęgi zostały 
opuszczone z tego powodu. 

LITERATURA 

Batten L. A. 1973. Population dynamics of suburban Blackbirds. Birds Study 20: 
251-258. 



Ekologia rozrodu kosa 	 15 

Bednarz J., Kupczyk M., Kuźniak S., Winiecki A. 2000. Ptaki Wielkopolski. 

Monografia Faunistyczna. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. 

Cisakowski R. 1992. Zmiany w ugrupowaniu ptaków lęgowych w Parku 

Szczytnickim we Wroclawiu w ciągu kilkunastu lat. Ptaki Śląska 9: 16-25. 

Cresswell W. 1997. Nest predation: the relative effects of nest characteristics, 

clutch size and parental behaviour. Anim. Beli. 53: 93-103. 

Cresswell W. 1997 Nest predation rates and nest detectabWty in different stages 

of breeding in Blackbirds Turdus mewia.  J. Avian Biol. 28: 296-302. 

Dyrcz A. 1963 Badania porównawcze na awifauną  środowisk: leśnego i parkowego. 

Acta om. 7: 338-385. 

Dyrcz A. 1969. The ecology of Song Thrush and Blackbird during the breeding 

season in an area of their joint occurrence. Ekol. Pol. Ser. A. 17: 735-793. 

Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J. 1991. Ptaki Śląska. Monografia 

faunistyczna. Uniwersystet Wroclawski, Zakład Ekologii Ptaków. Wrocław. 

Groom D.W. 1993. Magpie Pica pica predation on Blackbird  Turdus menda nests 

in urban areas. Bird Study 40: 55-62. 

Havlin J. 1963. Rozmnaozovani kosa ćerneho (Turdus mewia  L.) Zool. Listy 12: 

195-216. 
Janek W. 1969 (msc). Awifauna lęgowa Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu. 

Praca magisterska. Muzeum Przyrodnicze UWr. 

Lontkowski J. 1989. Ptaki wróblowe  Passeriformes północno-zachodniej części 

Wrocławia (z uwzględnieniem badań  ilościowych metodą  kartograficzną). Ptaki 

Śląska 7: 40-81. 
Ludvig E., Vanicsek L., Tonik J., Csórgó T. 1995. The effect of nest-high[ on the 

seasonal pattern of breeding success in blackbird  Turdus  menda. Ardea 83: 

411-418. 
Mayfield H. D. 1975. Suggestion for calculating nest success. Wilson Bull. 87: 

456-466. 
Mizera T. 1988. Badania ekologiczne synantropijnej awifauny dzielnicy Sołacz 

w Poznaniu w latach 1975-1984. Acta Zool. Cracov. 31: 3-64. 

Orłowski G., Martini K., Martini M. 2006. Awifauna południowo-zachodniej części 

Wrocławia. Ptaki Śląska 16: 17-70 

Osborne P., Osborne L. 1980. The contribution of nest site characteristics to 

breeding success among blackbirds Turdus merula. Ibis 122: 512-517. 

Schnack S. 1991. Biologia lęgów oraz skład pokarmu kosa Turdus merula i drozda 

śpiewaka Turdus philomelos w Wiedniu i pobliskim lesie. Acta orn. 26: 85-106. 

Snow D.W. 1958. The breeding biology of Blackbird Turdus merula  at Oxford. Ibis 

100: 1-31. 
Sułkowski E. 1996. Ekologia rozrodu miejskiej populacji kosa Turdus menda we 

Wrocławiu. Praca magisterska. Zakład Ekologii Ptaków UWr., Wrocław. 

Tomialoje L. 1993. Breeding ecology of Blackbird  Turdus merula  studied in the 

primeval forest of Białowieża. Part I. Breeding numbers, distribution and nest 

sites. Acta om. 27: 131-157. 
Tomialoje L. 1995. Breeding ecology of Blackbird  Turdus menda studied in the 

primeval forest of Białowieża. Part II. Reproduction and mortality. Acta orn. 

29: 101-121. 



16 	 P. Grochowski 

Tomialojć  L., Profus P. 1977. Comparative analysis of breeding bird communities 
in two parka of Wrocław and in adjacent Querco-Carpinetum forest. Acta orn. 
16: 117-177. 

Tomialojć  L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność  
i zmiany. PPPP „pro Natura". Wrocław. 

Wesołowski T., Czapulak A. 1986. Biologia rozrodu kosa (Turdus merula) i śpiewaka 
(Turdus philomelos) w Polsce - wstępna analiza kart gniazdowych. Not. Orn. 
27: 31-59. 

Wysocki D. 2005a. Nest sita selection in the urban population of Blackbird (Turdus 
merula)  in Szczecin. Acta om. 40: 1-9. 

Wysocki D. 2005b. Does corvid abundance affect the breeding success of urban 
populations of European Blackbird Turdus merula? Str. 181-187. W: L. Jerzak, 
B.P. Kavanagh, P. Tryjanowski (red.). Corvids of Poland. Bogucld Wydawnictwo 
Naukowe Poznań. 

STRESZCZENIE 

Badania były prowadzone w latach 1999-2001 we Wrocławiu na terenie Parku 
Grabiszyńskiego, na powierzchni 25 ha. W ciągu czterech lat znaleziono 284 lęgi 
kosa. Zagęszczenie populacji dochodziło do 18,4 pary/10 ha. Kosy zakładały gniaz-
da na wysokości od 0,35 do 11 metrów. Średnia wysokość  wyniosła 1,95 m, 
a najwięcej gniazd (44%) znajdowało się  w przedziale od jednego do dwóch me-
trów. Zdecydowana większość  gniazd zbudowana została na krzewach, a najchęt-
niej wykorzystywany był  głóg, na którym powstało 16% gniazd. Stwierdzono nie-
znaczny wpływ bliskości parkowych ścieżek na wysokość  położenia gniazda oraz 
zmiany wysokości wraz zaawansowaniem sezonu lęgowego. Średnia wielkość  znie-
sienia wyniosła 4,35, podlegała ona jednak istotnym sezonowym zmianom. Suk-
ces lęgowy wyliczony metodą  Mayfielda był  dość  niski i wyniósł  12%. Dzienne 
prawdopodobieństwo przeżycia gniazd w okresie odchowu piskląt (DSR = 0,9239) 
bylo takie samo jak lęgów w trakcie znoszenia jaj i ich wysiadywania (DSR = 0.9312). 
Stwierdzono jednak wpływ zaawansowania sezonu lęgowego i wysokości położe-
nia gniazda na szansę  pomyślnego wylotu piskląt. Lęgi zakładane wyżej i pod ko-
niec sezonu lęgowego odnosiły wyższy sukces. Główną  przyczyną  strat było dra-
pieżnictwo. Z 205 gniazd zakończonych niepowodzeniem 78% padło ofiarą  dra-
pieżników. Drugą  ważna przyczyną  strat były porzucenia - 18%. W sześciu wy-
padkach nastąpiło ono w trakcie odchowu piskląt. Niektóre porzucenia prawdo-
podobnie mogły być  związane z kontrolą  gniazda. 

SUMMARY 

The research was performed in 1999-2001 in the Grabiszyński Park area, 
covering 25 ha and situated within the city of Wrocław. During the four study 
years, 284 broods of the Blackbird were found. The population density reached 
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18.4 pairs/10 ha. The Blackbirds built their nests at a height ranging from 0.35 

to 11 m. The mean height equalled 1.95 m, with the greatest number of nests 

(44%) situated within 1-2 m high. A definite majority of nests were built in shrubs, 

the hawthorn - housing 16% of them - being the most preferred plant species. 

The nest-site height was found insignificantly correlated with the vicinity of park 

paths, and changing with the advancement of the breeding season. The mean 

clutch size was 4.35 eggs, although undergoing significant seasonal fluctuations. 

The breeding success as calculated with the Mayfield method was quite low (13%). 

The daily probability of nest survival in the young raising and fledging stage (DSR 

= 0.9239) was comparable with that of brood survival during the egg-laying and 

hatching phase (DSR = 0.9312). However, the breeding season advancement and 

nest-site height were found affecting the chance for successful fledging: the 

broods which were established higher and towards the breeding season 

termination were more successful. The main reason behind losses was predation: 

of the 205 unsuccessful nests 78% were predated. The second major reason 

was desertion (18%), in six cases during the nestling phase. Some instances of 

nest abandonment may have resulted from the nest being controlled by an observer. 
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WYSTĘPOWANIE NURA RDZAWOSZYJEGO GAVIA 
STELLATA I NURA CZARNOSZYJEGO GAVIA ARCTICA 

NA ŚLĄSKU 

OCCURRENCE OF THE RED-NECKED DIVER GAVIA STELLATA AND 

BLACK-NECKED DIVER G. ARCTICA IN SILESIA (SW POLAND) 

Spośród czterech gatunków nurów gniazdujących w Palearktyce za-

chodniej, tylko dwa - nur rdzawoszyi Gavia stettata i nur czarnoszyi 

G. arctica, pojawiają  się  regularnie w kontytentalnej części Europy. Współ-

cześnie obydwa te gatunki gniazdują  głównie na śródlądowych jeziorach 

w strefie subarktycznej i arktycznej powyżej 50-55° szerokości północnej 

(Cramp 1998). W ostatnim stuleciu wycofały się  one z południowych skra-

jów swojego zasięgu, co najprawdopodobniej związane jest z ociepleniem 

klimatu (Cramp 1998, BirdLife International 2004, Wetland International 

2006). Główne zimowiska nura rdzawoszyjego i nura czarnoszyjego poło-

żone są  na Morzu Północnym, Bałtyku. Morzu Śródziemnym i Czarnym 

(BirdLife International 2004). Na ogół  przelot obydwu tych nurów nad 

Europą  jest mało wyraźny i w jednym miejscu spotyka się  do kilku osob-

ników. Zdarzało się  jednak, że na wodach śródlądowych stwierdzano kon-

centracje liczące po kilkaset osobników (Drazny 1988, Cramp 1998). Wy-

daje się, że w przeszłości w Polsce obydwa gatunki nurów pojawiały się  
rzadziej (np. Bednorz i in. 2000), co jednak w dużej mierze może wynikać  

ze słabszej wykrywalności tych ptaków z powodu braku odpowiedniego 

sprzętu optycznego i badań  terenowych nastawionych na wykrywanie tych 

ptaków. 
Celem niniejszej pracy jest podsumowanie obserwacji nura rdzawoszy-

jego i nura czarnoszyjego na Śląsku dokonanych do roku 2006. Zebrany 

materiał  pozwom na określenie liczebności, miejsc występowania, dyna-

miki przelotu, zimowania oraz struktury wiekowej nurów stwierdzanych 

na wodach śródlądowych południowo-zachodniej Polski. 
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Ryc. 1. Rozkład liczby pojawów (czarne słupki) i łącznej liczby osobników (białe 
słupki) nura rdzawoszyjego w kolejnych sezonach 
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Ryc. 2. Rozkład liczby pojawów (czarne słupki) i łącznej liczby osobników (biale 
słupki) nura czarnoszyjego w kolejnych sezonach 
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Fig. 2. Distribution of records (black bars) and total number of birds (white bars) 
of the Black-necked Diver in consecutive seasons 
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METODYKA 

Praca oparta jest na materiałach zgromadzonych w Kartotece Awifau-

ny Śląska funkcjonującej przy Zakładzie Ekologii Ptaków UWr. Wykorzy-

stano w niej obserwacje dokonane w okresie powojennym (do roku 2006 

włącznie). W przypadku obu gatunków od początku działania Kartoteki 

gromadzono w niej wszystkie obserwacje dokonane na terenie Śląska. 

Podobnie jak w niektórych wcześniejszych opracowaniach (Lewartow-

ski i in. 1986, Czapulak 1992) przyjęto rozróżnienie między pojawem 

a stwierdzeniem. Za pojaw traktowano zarówno pojedynczą  obserwację  
gatunku na danym obiekcie wodnym, jak również  kilka obserwacji tej sa-

mej lub zbliżonej liczby ptaków dokonanych w krótkim okresie czasu, 

zwłaszcza jeśli dodatkowe informacje dotyczące wieku ptaków sugerowa-

ły, że mogą  to być  te same osobniki. Niekiedy jednak duża częstość  kon-

troli danego zbiornika i rozbieżne informacje od różnych obserwatorów 

powodowały, że określenie rzeczywistej liczby pojawów było utrudnione. 

W związku z tym podana liczba pojawów częściowo jest subiektywną  oce-

ną  autorów, choć  generalną  zasadą  przy interpretacji danych było raczej 

grupowanie obserwacji, niż  traktowanie ich jako oddzielne pojawy. Liczba 

pojawów była wykorzystywana przy analizie częstości obserwacji w kolej-

nych sezonach, struktury wiekowej i liczebności ptaków. 

Analizując występowanie gatunków w cyklu rocznym operowano 

„stwierdzeniami". Przyjęto przy tym podział  roku na dekady. Pojedynczy 

pojaw mógł  obejmować  2-3 dekady, ale dla każdej nich określoną  liczbę  
ptaków przyjmowano jako pojedyncze stwierdzenie. Przy większej liczbie 

obserwacji w obrębie dekady w analizie uwzględniano tą, która dotyczyła 

największej liczby osobników. 

Za stwierdzenia jesienne przyjęto obserwacje dokonane od września do 

drugiej dekady grudnia, zimowe - od trzeciej dekady grudnia do końca 

lutego, a wiosenne od pierwszej dekady marca do końca czerwca. 

WYNIKI 

Rozkład obserwacji w sezonach 

Do końca roku 2006 zanotowano na Śląsku około 250 pojawów nura 

rdzawoszyjego i 400 czarnoszyjego. Od połowy lat 1990. liczba pojawów 

obu gatunków była wyraźnie większa niż  wcześniej (ryc. 1 i 2). Nur czar-

noszyi był  stwierdzany ponad 20 razy w sezonie, a w rekordowym sezonie 

1994/95 zanotowano 38 pojawów. W przypadku nura rdzawoszyjego 

w ostatnich latach regularnie notowano po 10-15 pojawów w trakcie sezo- 
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Ryc. 3. Rozkład liczby pojawów (czarne słupki) i łącznej liczby osobników (biale 
słupki) nura rdzawoszyjego w kolejnych dekadach 

Fig. 3. Number of records (black bars) and the total number (wbite bars) of the 
Red-necked Diver individuals in consecutive ten-day periods 
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Ryc. 4. Rozkład liczby pojawów (czarne słupki) i łącznej liczby osobników (białe 
słupki) nura czarnoszyjego w kolejnych dekadach 

Fig. 4. Number of records (black bars) and the total number (wbite bars) of the 
Black-necked Diver individuals in consecutive ten-day periods 



Nury na Śląsku 
	 23 

nu, podczas gdy wcześniej zazwyczaj był  on stwierdzany do 5 razy. W nie-

których sezonach pojawiał  nieco częściej i liczniej. Dotyczy to zwłaszcza 

sezonów 1994/95, 1999/2000, 2002/03 i 2003/04. W przeszłości nieco 

liczniej był  stwierdzany w sezonie 1987/88. 

Fenologia pojawów 

Przelot jesienny nura rdzawoszyjego rozpoczynał  się  na początku paź-
dziernika (ryc. 3), choć  za najwcześniejsze jesienne stwierdzenie można 

uznać  obserwację  jednego ptaka z 18 IX 73 pod Legnicą  (L. Tomiałojć). 

Szczyt przelotu przypadał  na listopad. Od końca grudnia oraz w styczniu 

i lutym liczba stwierdzeń  była niewielka. W sumie zanotowano 14 obser-

wacji zimowych, przy czym 13 z nich dotyczyło 1-2 ptaków. Jedynie 25105 

widziano trzy nury na Zb. Mietkowskim (P. Gębski, G. Orłowski). Wiosną  
notowany zdecydowanie rzadziej niż  jesienią. Pierwsze ptaki pojawiały się  
w marcu: 1 III 97 - 1 imm. na  Zb. Rybnickim (R. Kruszyk, R. Zbroński), 

12 III 95 - 1 ptak na Zb. Mietkowskim (K. i M. Martini, G. Orłowski) 

i 27 III 98 - 1 ad. na Zb. Goczalkowickim (P. Sroka), a ostatnie notowano 

w czerwcu: 4-6 VI 96 - 1 ad. na Zb. Sudety w Bielawie (M. Pach. J. Janiak) 

i 17 VI 04 - 1 ptak na Zb. Mietkowskim (P. Gębski). Dwukrotnie stwier-

dzony latem: 8 VII 92 - 1 ptak na Zb. Mietkowskim (A. Srzednicki) i 9 VIII 86 

- 1 ptak na stawach koło Przygodzie (P. Dolata, W. Kurzawski). 

Pierwsze nury czarnoszyje pojawiały się  zazwyczaj pod koniec września 

lub na początku października (ryc. 4). Czterokrotnie pojedyncze ptaki no-

towano także późnym latem: 6 VIII 82 na Odrze koło Brzegu Dln. 

(G. Bobrowicz), 19 VIII 82 na Zb. Słup (B. Gramsz), 22 VIII 87 na Zb. 

Mietkowskim (Dyrcz i in. 1998) oraz 6 IX 76 na stawach w Zamienicach 

(T. Zatwarnicki). Szczyt przelotu przypadał  na listopad i stopniowo wyga-

sał  w grudniu. Zimą  zanotowano około 20 obserwacji. ale zimowanie nie 

było notowane rokrocznie. Wiosną  przelot rozpoczynał  się  na początku 

marca, ale był  on zdecydowanie mniej intensywny niż  jesienią. Najpóź-

niejszych obserwacji wiosennych dokonano pod koniec czerwca: 21 VI 87 

- 2 ad. na Zb. Mietkowskim (Dyrcz i in. 1998) oraz 26 VI 94 - 1 ad. na 

stawach w Katowicach-Szopienicach (J. Saborin). 

Wielkość  stad 

U obu gatunków dominowały pojawy 1-2 ptaków (ryc. 5). Ich udział  
wynosił  75% u nura czarnoszyjego i 86% u rdzawoszyjego. Różnice w roz-

kładach nie były istotne statystycznie, ale częściej duże stada notowano 

w przypadku nura czarnoszyjego. Dwukrotnie zanotowano intensywny 

przelot tego gatunku. 8 XI 87 na Zb. Mietkowskim odnotowano w ciągu 

dwóch godzin trzy stada: 200. 78 i 150 ptaków (Drazny 1988). Nato- 
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miast 22 XI 92 na Zb. Raduszec w czterech stadach zanotowano łącznie 

około 190 nurów (A. Wąsicki). Ponadto duże stada stwierdzono: 20 XI 76 -

54 ptaków na Zb. Witka (Stawarczyk 1981), 28 X 94 - 31 ptaków na zb. 

Słup (Chlebowski i Owczarek 1995) oraz 8 XI 80 - 30 nurów na Zb. Tu-

rawskim (A. Karnaś). W przypadku 

nura rdzawoszyjego pięciokrotnie 

stwierdzono skupienia liczące powy-

żej 5 ptaków: 27 XI 94 - 10 ptaków 

na Zb. Mietkowskim (G. Orłowski, 
50 	 K. i M. Martini), 29 X1-2 XII 02 - 2 ad. 

i 8  juu. na  zb. Świerklaniec (K. Ko-

koszka) oraz po 7 ptaków 13 VI 66 

o 	 na Jez. Kunickim (L. Tomiałojć) 

1-2 	3-5 	6-10 >10 	i 20 XI 66 w Stawnie (J. Witkowski). 
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Ryc. 5. Rozkład wielkości skupień  nura 
rdzawoszyjego i czarnoszyjego na Ślą-
sku 

Fig. 5. Distribution of concentration 
sizes in the Red-necked and Black-
necked Divers in Silesia 
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Ryc. b. Częstość  stwierdzeń  nura rdza-
woszyjego i czarnoszyjego na różnych 
typach obiektów wodnych 
ZZ - zbiorniki zaporowe, SR - stawy 
rybne, RZ - rzeki, JEZ - jeziora natu-
ralne. 

Fig. 6. Frequency of records of the Red-
necked and Black-necked Divers on 
different types of water bodies 
ZZ - dam reservoirs, SR - fishponds, 
RZ - rivers, JEZ - lakes, Inne - others. 

Struktura wiekowa 

Oba gatunki nurów różniły się  
proporcjami osobników dorosłych 

i młodych. U nura czarnoszyjego 

wśród 249 ptaków o znanym wieku 

udział  osobników dorosłych wyniósł  
61,8%. U nura rdzawoszyjego domi-

nowały natomiast ptaki młode 

(62,6%, N= 147). Różnica była istot-

na statystycznie (y2  = 22,16, df = 1, 

p < 0,001). Ptaki dorosłe obu gatun-

ków zdecydowanie częściej nosiły 

szatę  spoczynkową. U nura czarno-

szyjego udział  takich osobników wy-
nosił  78% (N = 120), a u rdzawoszy-

jego - 88% (N = 42). 

Miejsca przebywania 

Oba gatunki najczęściej (74-81%) 
stwierdzane były na zbiornikach za-
porowych (ryc. 6). Zdecydowanie 

rzadziej obserwowano je na stawach 

rybnych, rzekach czy jeziorach. Róż-
nice w rozkładach między gatunka-
mi nie były istotne statystycznie 

(test x2). 
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DYSKUSJA 

W dotychczasowej literaturze ornitologicznej w Polsce brak było prac 

poświęconych wyłącznie występowaniu nurów, co najprawdopodobniej 

związane było z małą  liczbą  obserwacji (Tomiałojć  1990). W wyniku inten-

syfikacji badań  terenowych w latach 1980-2000 obydwa gatunki nurów 

zaczęto regularnie spotykać  na wielu zbiornikach wodnych (głównie zbior-

nikach zaporowych), także w Polsce środkowej i wschodniej (Tomialojć  i Sta-

warczyk 2003, Chmielewski i in. 2005). Na Śląsku zdecydowane więk-

szość  obserwacji nurów (>75% dla obydwu gatunków) dokonana została 

na zbiornikach zaporowych, co może jednocześnie tłumaczyć  niewielką  

liczbę  stwierdzeń  tych ptaków w rejonach Polski, gdzie brak jest tego typu 

akwenów. Można uznać  zatem, iż  obecność  dużych zbiorników retencyj-

nych na Śląsku jest czynnikiem sprzyjającym pojawom migrujących nu-

rów, choć  w znacznie mniejszym stopniu akweny te wykorzystywane były 

jako miejsca zimowania. Szczyt przelotu nurów na Śląsku zbliżony jest do 

wyników z pozostałych rejonów Polski (Tomialojć  1990, Bednorz i in. 2000, 

Chmielewski i in. 2005), a także wcześniejszych danych ze Śląska (Dyrcz 

i in. 1991), które wskazywały na wzrost intensywności przelotu na przeło-

mie października i listopada. 

Niewielka liczba stwierdzeń  nurów w okresie zimowania na Śląsku, po-

krywa się  z danymi z innych rejonów Polski (Walasz 2000; Tomiałojć  i Sta-

warczyk 2003; Chmielewski i in. 2005) i krajów ościennych (Czechy - Kren 

2000; Słowacja - Danko 2002), które wskazują  iż  rejon Europy środkowej 

stanowi przede wszystkim trasę  przelotu na zimowiska położone na połu-

dniu kontynentu. Według BirdLife International (2004) wielkość  populacji 

nura rdzawoszyjego i nura czarnoszyjego zimujących w południowej Eu-

ropie, głównie na Morzu Czarnym i Śródziemnym, wynosi odpowiednio 

(min-maks.) ok. 9000-14000 i 400-1300 osobników. Niewielka liczba ob-

serwacji nurów w okresie wiosennym na Śląsku jest odzwierciedleniem 

strategii migracji i wskazuje na podobny charakter tego zjawiska u oby-

dwu gatunków. Jesienią  nury wędrują  szerokim frontem poprzez wnętrze 

kontynentu, zatrzymując się  na śródlądowych zbiornikach, wiosną  nato-

miast drogę  z zimowisk ku obszarom podbiegunowym pokonują  najkrót-

szą  drogą  z południa na północ (Cramp 1998). Nury stwierdzane późną  

wiosną  i latem to najprawdopodobniej osobniki niedojrzale, które koczują  

poza obszarem lęgowisk. 

Można założyć, iż  w przyszłości w wyniku coraz bardziej zaawansowa-

nego sprzętu optycznego i dalszej intensyfikacji badań  terenowych wzro-

śnie liczba obserwacji nurów na terenie Polski i Śląska, co przyczyni się  
do lepszego poznania tras przelotu i zimowania tych ptaków. 
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Podziękowania 

Niniejsza praca powstała dzięki udostępnieniu danych przez blisko 160 obser-
watorów. Im wszystkim w tym miejscu pragniemy gorąco podziękować. 
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STRESZCZENIE 

Praca oparta jest na materiałach zgromadzonych w Kartotece Awifauny Śląska 
funkcjonującej przy Zakładzie Ekologii Ptaków liwr. Wykorzystano w niej obser-
wacje dokonane w okresie powojennym do roku 2006 włącznie. 
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Do końca roku 2006 zanotowano na Śląsku około 250 pojawów nura rdzawo-

szyjego i 400 czarnoszyjego. Od połowy lat 1990. liczba pojawów obu gatunków 

była wyraźnie większa niż  wcześniej. Przelot jesienny u obu gatunków rozpoczy-

nał  się  na początku października, a szczyt przelotu przypadał  na listopad. Zanoto-

wano 14 obserwacji zimowych nura rdzawoszyjego i około 20 czarnoszyjego. Prze-

lot wiosenny był  zdecydowanie mniej intensywny. U obu gatunków dominowały 

pojawy 1-2 ptaków. Ich udział  wynosi) 75% u nura czarnoszyjego i 86% u rdzawo-

szyjego. Oba gatunki nurów różniły się  proporcjami osobników dorosłych i mło-

dych. U nura czarnoszyjego wśród 249 ptaków o znanym wieku udział  osobników 

dorosłych wyniósł  61,8%. U nura rdzawoszyjego dominowały natomiast ptaki młode 

- 62,6%. Oba gatunki najczęściej (74-81%) stwierdzane były na zbiornikach zapo-

rowych. 

SUMMARY 

The paper, which is based on material collected for the Silesian Awifauna 

Scheme run at the Department of Avian Ecology, University of Wrocław, 

concerns observations made up to 2006 inclusive. By the end of 2006, ca 250 

records of the Red-throated Diver  Gavia stellata and 400 of the Black-throated 

Diver G. arctica were noted in Silesia. Since the mld-1990s the number of records 

of the two species has clearly been increasing. The autumn migration in both 

diver species started in early October, the peak falling on November. Winter 

observations included 14 of the Red-throated Diver and ca 20 of the Black-

throated Diver. The spring passage was decidedly less intense. In both species, 

records of 1-2 birds predominated. They constituted 75% and 86% in the Black-

throated and Red-throated Diver respectively. The two species differed in the pro-

portion of adult to juvenile birds. Among the 249 Black-throated Divers of known 

age, the percentage of adults equalled 61.8%, whereas in the Red-throated Diver 

young individuals were predominating - 62.6%. Both species were most frequen-

tly (74-81%) observed on dam reservoirs. 
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ZIMOWANIE PTAKÓW WODNYCH NA CIEKACH 
GÓRSKICH W SUDETACH ŚRODKOWYCH 

I WSCHODNICH 

W1NTERING OF WATERFOWL ON MOUNTAIN WATERCOURSES 
IN THE MIDDLE AND EAŚ11,RN SUDETES 

Zimowe liczenia ptaków wodnych mają  na Śląsku wieloletnią  tradycję  
i odbywają  się  corocznie w styczniu od roku 1983 (Czapulak 1986; Czapu-

lak i Stawarczyk 1988; Czapulak 1991; Czapulak i Betleja 1998: Czapu-

lak i Betleja 2001). Liczenia takie, w oparciu o tą  samą  metodykę, są  pro-

wadzone także przez pozostałe centrale regionalne w kraju ( Dombrowski 

i in. 1985; Kot i in. 1987; Zyska i in. 1990; Dombrowski i in. 1993; Pio-

trowska 2003). 

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na liczebność  ptaków zimu-

jących na ciekach wodnych jest temperatura powietrza oraz warunkowa-

ny przez nią  stopień  zlodzenia odcinków rzek (np. Czapulak i Betleja 2001; 

Piotrowska 2003). Miejscami dogodnymi dla zimowania ptaków są  mia-

sta, zwłaszcza duże aglomeracje miejskie, stanowiące swoiste wyspy cie-

pła. W ich obrębie temperatura powietrza zimą  jest często istotnie wyższa 

niż  na terenach otaczających (Hinkel i in. 2003; Szymanowski 2005). 

W miastach ptaki są  także często dokarmiane przez ludzi. Na średnią  tem-

peraturę  zimową  wpływają  również  silnie lokalne warunki klimatyczne. 

Sudety należą  do najchłodniejszych i najwilgotniejszych regionów Polski. 

Ich klimat ma charakter górski i podgórski, wykazując również  cechy po-

średnie (Schmuck 1948). Większość  cieków w Sudetach to potoki i stru-

mienie, a leżące nad nimi ośrodki miejskie są  zazwyczaj słabo rozwinięte. 

Należy się  spodziewać, że powyższe uwarunkowania nie będą  sprzyjać  licz-

nemu zimowaniu ptaków wodnych, a skład gatunkowy będzie uboższy 

i wyraźnie inny niż  stwierdzany w nizinnej części Śląska. 

Niniejsza praca omawia wyniki akcji liczenia ptaków wodnych na gór-

skich i podgórskich ciekach Sudetów reali7owanej przez Studenckie Kolo 

Naukowe Ornitologów Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej celem jest przed-

stawienie składu gatunkowego oraz zmian liczebności najliczniejszych 
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gatunków, głównie w kontekście surowości poszczególnych sezonów zimo-
wych. Starano się  również  ocenić  znaczenie Sudetów dla zimowania ptaków 
wodnych w skali Śląska. 

TEREN BADAN 

Obserwacje prowadzono głównie w Sudetach Środkowych na ciekach 
Gór Wałbrzyskich, Gór Kamiennych, Bramy Lubawskiej, Obniżenia Ści- 

Ryc. 1. Mapa terenu badań  
A - miasta, B - kontrolowane cieki, C - granica państwa. 

Fig. 1. Map of the study area 
A - towns, B - checked rivers, C - state border. 
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nawki, Kotliny Kłodzkiej, Gór Bardzkich i Orlickich, a częściowo również  
Gór Bystrzyckich i Sowich. Głównymi rzekami makroregionu są  górne 

odcinki Bobru, Nysy Kłodzkiej. Bystrzycy oraz Ścinawka. Sudety Środko-

we są  znacznie niższe od Sudetów Zachodnich i Wschodnich. Najwyższy-

mi szczytami są  Wielka Sowa (1015 m n.p.m.) w Górach Sowich oraz Orli-

ca (1084 m n.p.m.) w Górach Orlickich. Poszczególne mezoregiony różnią  
się  od siebie wysokością  nad poziomem morza. Na terenie badań  od gór-

skiej części obszaru najwyraźniej odróżnia się  Dolina Ścinawki leząca na 

wysokości 280-380 m n.p.m. W części wschodniej znajduje się  największa 

śródgórska kotlina Sudetów - Kotlina Kłodzka, granicząca bezpośrednio 

z Sudetami Wschodnimi. Przepływająca przez nią  Nysa Kłodzka jest zara-

zem najdłuższą  rzeką  makroregionu. Największe miejscowości położone 

nad kontrolowanymi ciekami to Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Polanica Zdrój, 

Duszniki Zdrój, Głuszyca, Mieroszów, Kamienna Góra i Lubawka (ryc. 1). 

Niewielki fragment rzeki Bystrzycy (ok. 6 km) poniżej Bystrzycy Górnej 

znajduje się  w obrębie Przedgórza Sudeckiego. 

W Sudetach Wschodnich liczenia przeprowadzono jedynie na Białej 

Lądeckiej - prawobrzeżnym dopływie Nysy Kłodzkiej, największej rzece 

Gór Złotych. Góry Złote są  jednym z najbardziej krajobrazowo zróżnicowa-

nych i najdłuższych pasm górskich w Sudetach, które na terenie Polski 

ma długość  ok. 35 km. Największe ośrodki miejskie położone nad Białą  
Lądecką  to Lądek Zdrój i Stronie Śląskie. 

Łącznie kontrolami objęto 12 rzeki strumieni. Łączna długość  kontro-

lowanych odcinków wynosiła 267-298 km (tab. 1). Główne i zarazem naj-

dłuższe rzeki (np. Nysa Kłodzka, Bóbr, Ścinawka) mają  w swym przebiegu 

bardzo zróżnicowany charakter. W pobliżu źródeł  są  to niewielkie, wartkie 

strumienie, natomiast odcinki położone niżej mają  charakter wolno pły-

nących, choć  niezbyt głębokich rzek z nielicznymi bystrzami. Z uwagi na 

dużą  zmienność  przepływu, a co za tym idzie zwiększone ryzyko powodzio-

we, brzegi rzek są  najczęściej silnie przekształcone i umocnione. W obrębie 

osad ludzkich najpowszechniejszym sposobem regulowania cieków jest 

ich zabudowa wysokim murkiem oporowym. Wsie, zwłaszcza te położone 

powyżej 500 m n.p.m., charakteryzują  się  łańcuchowym typem zabudowy 

i swym położeniem są  dostosowane do przebiegu dolin rzecznych. 

Większość  kontrolowanych cieków (ponad 83%) znajdowała się  powyżej 

poziomicy 300 m n.p.m., głównie w przedziałach wysokości 300-400 i 400-
500 m (odpowiednio ponad 28% oraz 36%), znacznie mniej w przedziale 

500-600 m (12%), a cieki położone powyżej 600 m stanowiły ponad 7%. 

Wśród dolnych odcinków rzek tylko niecały 1% znajdował  się  poniżej 

wysokości 250 metrów. Jedynie krótki fragment Białej Lądeckiej znajdo-

wał  się  powyżej 800 m n.p.m. Otoczenie strumieni w większości stanowiły 
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Tabela 1. Długość  poszczególnych rzek i potoków (km) kontrolowanych w czasie 
liczeń  zimowych w Sudetach Środkowych i Wschodnich w okresie I/II 2005-1/II 
2007 

Table 1. Length of the rivers and streams (km) controlled during winter counts of 
waterfowl in the Middle and Eastern Sudetes in I/II 2005-1/11 2007 periods 

Rzeka / River 
Okresy / Periods 

1/II 2005 XII 2005 I/II 2006 XII 2006 I/II 2007 

Nysa Kłodzka 68,9 55,3 62,9 68,9 68,9 

Biała Lądecka 49,0 44,0 44,0 44,0 49,0 

Bystrzyca Dusznicka 32,6 36,8 36,8 36,8 36,8 

Ścinawka d. bieg 19,5 25,8 25,8 25,8 25,8 

Ścinawka g. bieg 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 

Sokołowiec - 3,3 3,3 3,3 3,3 

Bystrzyca 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 

Walimka 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 

Rybna 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 

Bóbr 26,1 26,1 22,8 26,1 26,1 

Zadrna 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 

Lesk 16,1 16,1 - 16,1 16,9 

Razem / Total 283,7 278,9 267,1 292,5 298,3 

-8  - 	 -8 

-12 - 
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Ryc. 2. Średnie maksymalne i minimalne temperatury powietrza w Kłodzku (K) i 
Jeleniej Górze (JG) w ciągu 10 dni przed poszczególnymi terminami liczeń  

Fig. 2. Mean maximum and minimum air temperatures measured in Kłodzko (K) 
and Jelenia Góra (JG), during ten days preceding each count 
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tereny odlesione o charakterze wiejskim, znacznie mniej liczne były tereny 

leśne (z dużym udziałem drzew iglastych). Odcinki z zabudową  miejską  
były obecne wzdłuż  33,4 km strumieni, co podczas poszczególnych liczeń  
stanowiło 11,2-12,5% długości kontrolowanych cieków. Na dwóch rzekach 

znajdują  się  niewielkie, sztuczne zbiorniki zaporowe: zbiornik Bukówka 

(200 ha) w początkowym biegu Bobru oraz Jezioro Bystrzyckie (50 ha) na 

Bystrzycy kolo Zagórza Śląskiego. Ponadto w Kamiennej Górze, w bliskim 

sąsiedztwie rzeki Zadrny, znajduje się  rekreacyjny zalew miejski o po-

wierzchni 7,4 ha. 

METODYKA 

Liczenia przeprowadzono w styczniu i lutym 2005 oraz w grudniu, stycz-

niu i lutym podczas sezonów zimowych 2005/06 i 2006/07. Obejmowały 

one trzy zasadnicze rejony stanowiące dorzecza Nysy Klodzkiej, Bystrzycy 

(wraz z górnym biegiem Ścinawki i Sokołowcem) oraz Bobru (ryc. 1). Na 

każdym z tych terenów starano się  przeprowadzać  kontrole wszystkich 

cieków podczas jednego dnia, aby zminimalizować  błąd wynikający z prze-

mieszczania się  ptaków pomiędzy rzekami oraz wzdłuż  cieków na inne 

wysokości nad poziomem morza. W poszczególnych rejonach liczenia od-

byty się  w następujących terminach: dorzecze Nysy Klodzkiej - 22-23 I 05, 

17-18 XII 05, 28 I 06 (B. Lądecka - 21-22 I 06), 16-17 XII 06, 27 I 07 (B. 

Lądecka - 20-21 I 07); dorzecze Bystrzycy - 20 II 05, 10 XII 05, 18-19 II 

06, 09 XII 06 oraz 17 II 07; dorzecze Bobru - 19 II 05, 11 XII 05 (Lesk -

3 XII), 20 II 06, 10 XII 06 i 18 II 07. 

Podczas poszczególnych okresów liczeń  kontrolowano 11-12 cieków 

(tab.1). Kontrole polegały na marszu wzdłuż  rzeki i zapisywaniu gatunku 

i liczby ptaków przebywających na wodzie lub w bezpośrednim jej sąsiedz-

twie. Obserwacje nanoszono na mapy w skali 1: 25 000. Nie notowano 

ptaków lecących, chyba że ewidentnie poruszały się  wzdłuż  rzeki lub zni-

żały nad nią  lot. Dłuższe rzeki były podzielone na odcinki kontrolowane 

przez poszczególnych obserwatorów. Zasadniczo nie liczono ptaków na 

zbiornikach wodnych, jak również  na zbiorniku zaporowym Jezioro By-

strzyckie. Jedynymi wyjątkami byty położony przy Zadmie zalew miejski 

w Kamiennej Górze oraz leżące nad Leskiem stawy żwirowni w Sędzisła-

wiu. 
W celu oceny liczebności krzyżówki w miastach, za odcinki miejskie uzna-

no rzeki w obrębie Kłodzka (3.1 km), Bystrzycy Klodzkiej (2,6 km), Polanicy 

Zdroju (1,8 km), Dusznik Zdroju (3.0 km), Lądka Zdroju (2,4 km), Stronia 

Śląskiego (0,9 km), Kamiennej Góry (4,5 km), Mieroszowa (2,6 km) oraz 
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Głuszycy (2,7 km). Przy obliczaniu średnich zagęszczeń  tego gatunku 

w dorzeczu Bystrzycy pominięto wyjątkowo niskie wartości z potoków Soko-
łowiec, Walimka i Rybna, na których krzyżówka prawie nie zimowała. 

Dane o temperaturze i grubości pokrywy śnieżnej dla Kłodzka i Jeleniej 

Góry zaczerpnięto ze strony www.weatheronline.pl. Poszczególne okresy, 

w których odbywały się  liczenia, charakteryzowały się  dużą  zmiennością  
warunków atmosferycznych, a ponieważ  zarówno temperatura, jak i opa-
dy śniegu mają  niewątpliwy wpływ na zamarzanie rzek (szczególnie w ich 

górnych odcinkach) danych o temperaturze i pokrywie śnieżnej użyto jako 

wskaźników stopnia zlodzenia cieków wodnych. 

W okresach styczeń-luty odstępy pomiędzy liczeniami w dorzeczu Nysy 
Kłodzkiej a dorzeczami Bobru i Bystrzycy były większe niż  w grudniu. Na 

pierwszym z tych obszarów liczenie prowadzono w styczniu, a na drugim 
w lutym. Stąd na wykresach dotyczących temperatury powietrza w Kłodz-

ku i Jeleniej Górze podano dane odpowiednio dla stycznia i lutego, w celu 
dokładniejszego odzwierciedlania warunków panujących na kontrolowa-

nych rzekach. Dane o temperaturze i grubości pokrywy śnieżnej (ryc. 2 i 3) 
to średnie z 10 dni poprzedzających każde liczenie, aby uwzględnić  czas 

potrzebny ptakom na zareagowanie na zmieniające się  warunki atmosfe-
ryczne. 

Spośród miesięcy, w których prowadzone były liczenia, zdecydowanie 
niską  temperaturą  i dużą  grubością  pokrywy śnieżnej wyróżniły się  sty-
czeń  i luty roku 2006. W styczniu zanotowano aż  27 dni z temperaturą  
maksymalną  nie przekraczającą  WG, a w lutym takich dni było 14. Nato- 

cm 	 miast grudzień  tego samego roku 
25 	 okazał  się  spośród wszystkich okre- 

o Kłodzko 	sów liczeń  najcieplejszy (ryc. 2) i po- 
20 	 zbawiony w zupełności opadów śnie- 

gu (ryc. 3). Zarówno w Kłodzku. 

jak i w Jeleniej Górze zanotowano 
w tym miesiącu tylko jeden dzień, 

w którym temperatura powietrza nie 

przekroczyła 0°C. Pozostałe okresy 
liczeń  (w latach 2005 i 2007) cha- 

o rakteryzowaly się  raczej przeciętny-

mi dla zimowej pory roku warunka-
mi (ryc. 2 i 3). W grudniu, styczniu 

i lutym 2005 odnotowywano mie-
sięcznie 9-17 dni z temperaturą  po-

wietrza nie przekraczającą  0°C; nie-

co cieplejsze były styczeń  i luty 2007 

15 
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Ryc. 3. Średnia grubość  pokrywy śnież-
nej w ciągu 10 dni przed poszczególny-
mi terminami liczeń  

Fig. 3. Mean snow cover thickness 
during ten days preceding each count 
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- zanotowano w tych miesiącach odpowiednio 5 i 3 dni z temperaturą  po-

wietrza poniżej 0°C. 

WYNIKI 

Przegląd gatunków 

Łącznie na kontrolowanych ciekach odnotowano 19 gatunków ptaków 

wodnych. W trakcie poszczególnych okresów liczeń  stwierdzano występo-

wanie 10-12 gatunków (tab. 2). Do wykazu dołączono również  obserwacje 

ptaków związanych ze środowiskiem wodnym: pliszki górskiej Motacilla 

cinerea i pliszki siwej M. alba. W przypadku niektórych gatunków uwzględ-

niono także pojedyncze obserwacje pochodzące spoza okresu badań. 

Perkozek Tachybaptus ruficolłis. Zimował  w miejscach o spokojniej-

szym nurcie z głębszą  wodą. Stwierdzany głównie na Nysie Kłodzkiej mię-

dzy Kłodzkiem a Bardem Śląskim oraz na Bobrze kolo Marciszowa. Mak-

symalnie do 10 osobników w okresie I i II 05. 

Czapla biała Egretta alba. 19 II 06 widziano 1 ptaka na Bystrzycy po-

między Bystrzycą  Dolną  a dzielnicą  Świdnicy - Kraszowicami. 

Czapla siwa Ardea cinerea. Na terenie badań  był  to trzeci pod wzglę-

dem liczebności gatunek. Najczęściej obserwowana na największych rze-

kach: Nysie Kłodzkiej - do 35 ptaków, Białej Lądeckiej - do 21 ptaków, 

a mniej licznie na Bystrzycy Dusznickiej i Bobrze - do 8 ptaków (tab. 2). 

Najliczniej występowała w grudniu 2005, kiedy odnotowano w sumie 74 

osobniki (tab. 2). Zwykle spotykano pojedyncze osobniki. Największe sta-

do: 17 XII 05 - 26 ptaków nad Nysą  Kłodzką  między Kłodzkiem a Krosno-

wicami (S. Rusiecki). Najwyżej zimujący ptak został  stwierdzony na wyso-

kości 715 m n.p.m. na Bystrzycy Dusznickiej kolo Zieleńca (28 I 06). 

Łabędź  niemy Cygnus olor. W poszczególnych okresach stwierdzany 

w liczbie do 86 osobników (tab. 2). Najwięcej ptaków przebywało na Nysie 

Kłodzkiej pomiędzy Bystrzycą  Kłodzką  a Bardem, gdzie w grudniu 2005 

i styczniu 2006 stwierdzono odpowiednio 72 i 39 osobników. Do pięciu 

łabędzi zimowało także zimą  2005/2006 na Bobrze między Kamienną  Górą  

a Marciszowem. W styczniu 2006, 13 osobników stwierdzono na dolnym 

odcinku Ścinawki między Tłumaczowem a ujściem rzeki do Nysy KI., 

a 22 105 pięć  ptaków przebywało na Bystrzycy Dusznickiej przy jazie w Sza-

lejowie Dolnym. Ponadto stwierdzany na zalewie w Kamiennej Górze (do 

9 ptaków) oraz na stawach żwirowni w Sędzisławiu (do 11 osobników). 

Gęgawa Anser anser. 22 I 05 obserwowano jednego ptaka na Nysie Kłodz-

kiej koło Barda Śląskiego (K. Misztal, A. Balcerzak). 
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Tabela 2. Wyniki zimowych liczeń  ptaków wodnych na ciekach wschodniej i środ-
kowej części Sudetów w okresie I/11 2005-1/11 2007 

Table 2. Results of winter waterfowl counting on the Middle and Eastern Sudetes 
watercourses in 1/II 2005-1/II 2007 periods 

Gatunek / Species Okres / Period  
I/II 2005 XII 2005 I/II 2006 XII 2006 I/II 2007 

Tachybaptus ruftcollis 10 6 5 3 3 

Egretta alba - 1 - 
Ardea cinerea 42-43 74 30 25-29 43 

Cygnus °tor 11 86 53 22 28 

Anser anser 1 - - 
Anas penelope 5 1 - 
Anas crecca 1 - - 1 9 

Anas platyrhynchos 2350 2640 2970 2230 3350 

Anas acuta - - 2 - 

Aythya fuligula - 1 1 1 1 

Mergus merganser 12 14 33 24 27 

Gallinula chioropus 1 - 
Gallinago gaUinago - 1 - 
Tringa ochropus - 1 1 

Larus ridibundus - 1 - - 
Alcedo atthis 10 10 8 6 
anclus cinclus 188-189 207-210 176-177 214 195 
Motacilla cinerea 1 2 1 3 6 
Motacilla alba 1 1 - - 
Liczba gatunków 
No. of species 12 12 12 12 10 

Świstun  Anas penelope. Trzy obserwacje na Bystrzycy Dusznickiej: 
22 I 05 widziano  d'  i 3 99 w Szalejowie Dolnym (315 m n.p.m.) oraz jednego 
osobnika w Dusznikach Zdroju w stadzie krzyżówek na wysokości 525 m 
n.p.m. (B. Franczak), a 17 XII 05 także w Dusznikach widziano 19. 

Cyraneczka Anas crecca. Obserwowana trzykrotnie: 20 II 05 - 1 9 na 
Bystrzycy w Lubachowie poniżej Zb. Bystrzyckiego (P. Grochowski), 
16 XII 06 - 1 9 na Bystrzycy Dusznickiej kolo Szalejowa Górnego oraz 
27 107 - 4 crcr i 5 99 również  na Bystrzycy Dusznickiej pomiędzy Polanicą  
Zdrój a Szalejowem Górnym (345 ni n.p.m.). 
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Ryc. 4. Średnie zagęszczenia krzyżów-
ki (os. /5 km) na ciekach w dorzeczu 
Nysy Klodzkiej (A), Bystrzycy (B) i Bo-
bru (C) podczas poszczególnych okre-
sów liczeń  

Fig. 4. The mean densities of the 
Mallard (ind./5 km) on watercourses in 
basins of the Nysa Klodzka (A). Bystrzy-
ca (B) and Bóbr Rivers (C) 
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Ryc. 5. Udział  krzyżówek zimujących na 
miejskich odcinkach rzek podczas ko-
lejnych liczeń  

Fig. 5. Percentage of Mallards on the 
urban parts of rivers during particular 
winter counts 

Krzyżówka  Anas piaty rhynchos. 

Najliczniejszy z obserwowanych ga-

tunków (tab. 2). Najwięcej krzyżó-

wek występowało podczas łagodnej 

zimy 2007, kiedy stwierdzono po-

nad 3300 ptaków (średnio 69 osob-

ników/5 km, N = 9) oraz w najzim-

niejszym okresie w I i II 06 - blisko 

3000 osobników (średnio 64 ptaki/ 

5 krn, N = 8). Spośród trzech pozo-

stałych liczeń  dość  wysoką  liczeb-

ność  odnotowano jeszcze w grudniu 

2005 - ponad 2600 ptaków (śred-

nio 56 osobników/5 km, N = 9), 

a zdecydowanie najniższą  podczas 

wyjątkowo ciepłego grudnia 2006 -

około 2240 osobników (średnio 48 

ptaków /5 km. N = 9). Najliczniej 

zimowała na Nysie Kłodzkiej (z wy-

jątkiem stycznia 2005). najdłuższej 

rzece na terenie badań, gdzie jed-

nak nie osiągała najwyższych za-

gęszczeń. Maksymalną  liczbę  pta-

ków (ponad 1000 osobników) 

stwierdzono na niej w styczniu 2006 

(83 ptaki/5 km). W dorzeczach By-

strzycy i Bobru najliczniej byla 

stwierdzana na Bystrzycy i Zadmie. 

Na tej ostatniej rzece osiągała rów-

nież  najwyższe na terenie badań  za-

gęszczenia (190 ptaków/5 km). Było 

to spowodowane głównie przebie-

giem rzeki przez teren zabudowany 

Kamiennej Góry i bliskością  atrak-

cyjnego dla ptaków zalewu miejskie-

go. Niemal zupełnie nie występowa-

ła na niewielkich rzekach i strumie-

niach o wartkim nurcie (Sokołowiec, 

Walimka, Rybna), na których spo-

tykano po 2-3 osobniki. 



38 	 C. Dziuba, H. Sztwiertnia 

Średnie zagęszczenia w dorzeczach Bobru i Bystrzycy (odpowiednio 62-98 
oraz 64-74 ptaków/5 km) były wyższe niz w dorzeczu Nysy Kłodzkiej (32-52 
ptaków/5 km) - ryc. 4. 

W miastach zimowało 41-60% krzyżówek (ryc. 5). Najwięcej ptaków prze-
bywało tam w styczniu i lutym 2005 i 2007 (ponad 1400 ptaków), a naj-
mniej w styczniu i lutym 2006 (1230 osobników). Najliczniej stwierdzana 
w Kamiennej Górze (do 660 ptaków), Kłodzku (do 240 ptaków) oraz Miero-
szowie (do 200 ptaków) i Głuszycy (do 170 osobników). Wcześniej 
w Kamiennej Górze zimowała mniej licznie: 29 I 00 - 240 ptaków, a 13 1 01 
- tylko 190 osobników (C. Dziuba). 

Rożeniec  Anas acuta. Stwierdzony dwukrotnie w roku 2006: 28 I - 1 o" 
w Bystrzycy Kłodzkiej i 19 II - 1 d' w stadzie krzyżówek w Głuszycy (W. Le-
wandowski). 

Czernica  Aythya fuligula.  W sezonach 2005/06 i 2006/07 jeden sa-
miec zimował  na Zadmie oraz zalewie miejskim w Kamiennej Górze . 

Nurogęś  Mergus merganser.  Zimował  głównie na Nysie Klodzkiej po-
między Kłodzkiem a Bardem Śląskim. Podczas liczeń  w grudniu 2005 i 2006 
oraz w styczniu 2007 wszystkie obserwowane ptaki przebywały na tym 
odcinku. W styczniu 2006 nurogęsi zimowały także na innych, mniejszych 
ciekach. Na Nysie Klodzkiej poniżej Kłodzka stwierdzono wówczas 22 z 33 
odnotowanych osobników. Pozostałe ptaki obserwowano na Nysie powy-
żej Kłodzka (6 ptaków), w dolnym biegu Ścinawki (3 ptaki) oraz na Białej 
Lądeckiej (2 osobniki). Także w grudniu 2005 połowa z 12 obserwowa-
nych nurogęsi przebywała na Ścinawce poniżej Ścinawki Dolnej. 

Kokoszka  Gallinula chloropus. 28 I 06 - 1 ptak na Nysie Kłodzkiej 
w centrum Kłodzka (P. Kisiel, A. Ciechańska). 

Kszyk  Gallinago gallinago. 9 XII 06 wypłoszono jednego ptaka nad brze-
giem Lesku koło Czarnego Boru (N. Mazur). 

Samotnik  Tringa ochropus. 18 H 06 - 1 ptak na Ścinawce w Golińsku 
na wysokości 480 m n.p.m. (P. Wasiak). Samotnika widziano również  
9 XII 06 na Bystrzycy poniżej Zbiornika Bystrzyckiego. 
Śmieszka  Larus ridibunclus. 10 XII 05 - 1 ptak na Bystrzycy w Burka-

towie. 
Zimorodek Alcedo atthis. Obserwowany najliczniej w roku 2005, kiedy 

podczas obydwu kontroli stwierdzono łącznie po 10 osobników. Jedynie 
na Bystrzycy Dusznickiej był  obserwowany podczas czterech liczeń  w licz-
bie od 1 do 3 ptaków. Poza tym stwierdzany na dolnym odcinku Ścinawki 
(1-3 ptaki), Białej Lądeckiej (1-2 ptaki), Nysie Kłodzkiej (1-3 ptaki), Bobrze 
(1-2 ptaki) oraz Zadmie (1-3 osobniki). Podczas surowej zimy w styczniu 
i lutym 2006 nie odnotowano ani jednego zimorodka. Najwyżej zimujące-
go ptaka obserwowano 22 I 05 na Bystrzycy Dusznickiej na wysokości 
525 m n.p.m. (B. Franczak). W latach wcześniejszych zimorodki obserwo- 
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wano również  w górnym biegu Ścinawki, na której przebywało maksymal-

nie do 3 ptaków (8 XII 01; C. Dziuba). 

Pluszcz Ctnclus cinclus. Pod względem liczebności był  to drugi obser-

wowany na obszarze badań  gatunek (tab. 2). Najwięcej pluszczy stwier-

dzono podczas najcieplejszego okresu (grudzień  2006), kiedy odnotowano 

łącznie 214 osobników. W dorzeczu Nysy Klodzkiej i Bystrzycy odnotowa-

no wówczas najwyższe średnie zagęszczenia (odpowiednio 4,5 i 4,2 osob-

ników/5 km), a na Bobrze i Zadrnej było ono wtedy najniższe (1,0 ptak/ 

5 km). Pomimo okresu niskich temperatur, w styczniu 2006 średnie za-

gęszczenie w dorzeczu Nysy Kłodzkiej było takie same jak w styczniu 2005 

(3.8 ptaków/5 km). Średnie zagęszczenia dla dorzeczy Bystrzycy i Bobru 

były w tych okresach również  bardzo zbliżone (odpowiednio 3.2 i 3.4 oraz 

1,9 i 2,0 osobnika/5 km). W ciepłym lutym 2007 średnia wartość  zagęsz-

czenia w dorzeczu Bobru (1,1 ptaka/5 km) była prawie o połowę  mniejsza 

niż  w poprzednich sezonach. 

Najliczniej pluszcze zimowały w dorzeczu Nysy Kłodzkiej na Bystrzycy 

Dusznickiej (20-58 ptaków), Nysie Kłodzkiej (33-53 ptaki) oraz Białej Lą-

deckiej (33-49 ptaków). Na Bystrzycy stwierdzano od 16 do 27 osobników. 

Niewiele pluszczy zimowało w dorzeczu Bobru. Na Zadrnej i Bobrze prze-

bywało maksymalnie do 11-12 ptaków, a prawie zupełnie nie spotykano 

pluszczy (1 ptak w XII 05 i 06) na rzece Lesk. 

Najwyższe zagęszczenia odnotowano na Bystrzycy Dusznickiej (do 7,9 

ptaków/5 km w grudniu 2005) oraz na Białej Lądeckiej (do 5,1 osobni-

ków/5 km w grudniu 2006) i Walimce (do 6,3 osobników/5 krn w lutym 

2007). Na Nysie Kłodzkiej i Bystrzycy zagęszczenia były niższe i maksy-

malnie wynosiły odpowiednio 4,2 oraz 4,5 osobników/5 km. Ogólnie naj-

niższe zagęszczenia stwierdzano w dorzeczu Bobru (do 3.8 ptaków/5 krn 

na Zadmie w lutym 2005), a najniższą  wartość  wykazano na rzece Lesk 

- 0,3 osobnika/5 km. 

Średnie zagęszczenia w dorzeczu Bobru (od 1,0 do 2,0 ptaków/5 km, 

N = 3) były wyraźnie niższe niż  w dorzeczach Nysy Klodzkiej i Bystrzycy 

(odpowiednio 3,6-4,5 oraz 3,2-4.2 osobników/5 lun, N = 4 i 5). 

Pliszka górska Motacilla cinerea.  Stwierdzana podczas każdego okresu 

liczeń  w liczbie od 1 do 6 osobników. Dokonano następujących obserwa-

cji: 22 I oraz 17 XII 05 - 1 ptak na Bystrzycy Dusznickiej poniżej Polanicy 

Zdroju: 10 XII 05 - 1 ptak na Bystrzycy między Bystrzycą  Górną  
a Burkatowem; 30 I 06 - 1 osobnik na Ścinawce w Ścinawce Dolnej 

(W. Grzesiak); 16 XII 06 - 1 ptak na Białej Lądeckiej między Radochowem 

a Trzebieszowicami (E. Sawicka, M. Kwiatkowski) oraz jeden osobnik na 

Bystrzycy Dusznickiej powyżej Szalejowa Dolnego; 9 XII 06 - 1 osobnik na 

Bystrzycy w Bystrzycy Górnej; 27 1 07 - 2 osobniki poniżej Polanicy Zdro-

ju na Bystrzcy Dusznickiej oraz 2 ptaki na Ścinawce koło Gorzuchowa 
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i w Ścinawce Dolnej; 17 II 07 - 1 osobnik na Bystrzycy w Bystrzycy Górnej 

oraz 1 samiec na Walimce powyżej Walimia (575 m n.p.m.) (T. Maszkało). 

Poza tym 14-22 XII 01 jeden ptak przebywał  na rzece Lesk w Boguszowie 

(C. Dziuba, P. Wasiak). 

Pliszka siwa Motacilla alba. 22 I 05 - 1 ptak na Bystrzycy Dusznickiej 

koło Szalejowa Górnego (335 ni n.p.m.), a 11 XII 05 (485 m n.p.m.) obser-

wowano 1 osobnika na Bobrze koło Lubawki (P. Lewandowska). 

DYSKUSJA 

Niniejsze opracowanie stanowi pierwszą  próbę  przedstawienia zimowa-

nia ptaków wodnych na niewielkich ciekach w Sudetach. Dotychczas 

w ramach liczeń  zimowych rzeki górskie na tym terenie były kontrolowane 

tylko fragmentarycznie (np. Czapulak i Stawarczyk 1988; Czapulak i Be-

tleja 2001). Jedynie podczas liczeń  w styczniu 1985 prowadzono obserwa-

cje na ciekach w Sudetach Środkowych i Wschodnich - m. in. na Nysie 
Kłodzkiej, Bystrzycy Dusznickiej, Ścinawce i Bobrze (Kot i in. 1987), a pod 
koniec lat 1980. na Nysie Kłodzkiej i Białej Lądeckiej (A. Czapulak i in.). 
Także w Karpatach podczas styczniowych liczeń  kontrolowano jedynie 
niewielkie fragmenty cieków (Zyska i in. 1990). Pozostałe opracowania z tej 
części Polski dostarczają  jedynie wyrywkowych danych na temat zimowa-

nia ptaków wodnych na górskich ciekach (Kunysz i Hordowski 2000; Wa-

lasz 2000) lub dotyczą  awifauny pojedynczych rzek czy też  jednego sezonu 
(Kunysz 1998; Grzybek i Kuziemko 2004). Również  w Górach Świętokrzy-
skich obserwacje dotyczące zimowania na rzekach były prowadzone w ogra-
niczonym zakresie (Wilniewczyc i Polak 2002). Zatem tylko w niewielkim 
stopniu można dokonać  porównania uzyskanych wyników z danymi ze-
branymi w podobnych warunkach na Śląsku i w innych częściach kraju. 

Skład gatunkowy zimującej awifauny ptaków wodnych w Sudetach był  
ubogi. Spośród 19 odnotowanych gatunków jedynie 7 występowało pod-
czas każdego liczenia, a 10 podczas co najmniej trzech spośród pięciu li-
czeń. Do zdecydowanie najliczniejszych należało pięć  gatunków: krzyżów-
ka, pluszcz, czapla siwa, łabędź  niemy i nurogęś, przy czym tylko dwa 
pierwsze były spotykane na wszystkich rzekach objętych kontrolami. Na 
Sanie w Przemyślu (6 krn rzeki) w latach 1960-98 odnotowano zimą  łącz-
nie 20 gatunków ptaków, z których kilka było widzianych jednokrotnie 
(Kunysz 1998). Na 14 kilometrach niewielkiej rzeki Belnianki w Górach 
Świętokrzyskich w sezonie 1995/96 zimowały zaledwie dwa gatunki -
krzyżówka i zimorodek (Wilniewczyc i Polak 2002). Natomiast na dolnym 
Sanie stwierdzono zimą  18 gatunków ptaków wodnych (Grzybek i Kuziemko 
2004). 
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Cieki wodne w górskiej części Sudetów mają  największe znaczenie dla 

zimowania pluszcza. Występujący w Polsce podgatunek C. c. aquaticus 

jest osiadły. Zimą  liczebność  tego gatunku na poszczególnych ciekach jest 

silnie uzależniona od warunków pogodowych, głównie temperatury powie-

trza. Przy znacznym spadku temperatury ptaki przemieszczają  się  z reguły 

na niewielkie odległości, na większe cieki z niezamarzniętą  wodą  (Cramp 

1988). W trudnych warunkach może dochodzić  do lokalnych skupień  (Ha-

ensel 1977), gdzie występuje raczej bronienie indywidualnych dystansów 

osobniczych niż  terytoriów (Schuster 1953; Balat 1962; Shaw 1978). Na 

Śląsku podczas wyjątkowo mroźnego stycznia 1985 w klasie rzek, do któ-

rej należały również  Bystrzyca, Ścinawka i Biała Lądecka występowało 

wówczas łącznie tylko 37 pluszczy, a na najmniejszych ciekach wśród któ-

rych były Bystrzyca Dusznicka i Bystrzyca Łomnicka zanotowano zaled-

wie jednego ptaka (Kot i in. 1987). 

W latach 1980. na głównych rzekach okolic Kłodzka stwierdzano zwy-

kle niższe zagęszczenia pluszczy niż  podczas niniejszych liczeń. Na Nysie 

Klodzkiej między Międzylesiem a Bardem w surową  zimę  1984/85 zimo-

wało 37 osobników (zagęszczenie 3,5 ptaka/5 km), a w łagodniejszą  zimę  
rok później 19 osobników (1,7 ptaka/5 km) (Dyrcz i in. 1991). W łagodną  
zimę  1988/89 obserwowano na tej rzece w grudniu i styczniu odpowied-

nio 28 i 25 osobników (2.1 i 1,9 ptaków/5 km), a w lutym tylko 9 ptaków 

(0,7 osobników/5 km). (A. Czapulak i in.). Wskazywałoby to na duże zna-

czenie największej rzeki rejonu Kłodzka dla pluszczy podczas okresów ni-

skich temperatur i pogorszenia warunków na wyżej położonych, mniej-

szych ciekach. Za stwierdzeniem tym przemawiają  odwrotne proporcje li-

czebności na jednym z większych dopływów Nysy Kłodzkiej - Białej Lądec-

kiej. W surowe zimy w latach 1985 i 1987 stwierdzono na niej 19 i 21 

ptaków (2,4 i 2,6 osobnika/5 km), a w łagodniejsze w latach 1986 i 1988 

po 27 osobników (3,4 ptaka/5 km) (Dyrcz i in. 1991). Także podczas ła-

godniejszej zimy 1988/89 na rzece tej zimowało od 28 do 38 ptaków 

(A. Czapulak i in.). W latach 2005-07 najwięcej pluszczy na Nysie Kłodz-

kiej przebywało również  podczas surowej zimy - 53 ptaki w styczniu 2006 

(4,2 osobnika/5 km), ale niemal taką  samą  liczebność  stwierdzono pod-

czas wyjątkowo ciepłego stycznia 2007 (50 osobników. zagęszczenie 3,5 

ptaka/5 km). Również  w przypadku Białej Lądeckiej uzyskane wyniki od-

biegają  od trendu z lat 1980. Wysokie liczebności odnotowano zarówno 

podczas ciepłego okresu w grudniu 2006 - 45 osobników (5,1 ptaków/ 

5 km), jak i w zimnym styczniu 2006 - 40 osobników (4,5 ptaków/5 km). 

Bardzo zbliżone liczebności stwierdzono na Białej Lądeckiej podczas zimy 

2002/03, kiedy na krótszym odcinku (38 km) odnotowano wówczas 33-51 

ptaków (4,5-6,5 osobników/5 km) (Czapulak i in. 2004). 



42 	 C. Dziuba, H. Sztwiertnia 

Najwyższe w Polsce zimowe zagęszczenia pluszcza odnotowano w latach 

2005-06 w zachodniej części Beskidów Zachodnich, gdzie stwierdzono 

maksymalnie 35 oraz 25 ptaków/5 km rzeki. Natomiast łącznie z zachodnią  
częścią  Pogórza Zachodniobeskidzkiego na obszarze tym średnie 

zagęszczenie wynosiło 6,3- 8,3 osobników/5 km (M. Ledwoń, inf. ustna). 

Obserwowany wzrost liczebności pluszcza w okresie zimowym może być  
odzwierciedleniem ogólnego wzrostu liczebności populacji lęgowej w Su-

detach, jaki zaobserwowano w ostatnich latach (Czapulak i in. 2001, 2004; 

Dziuba 2006). 

Podczas zimowych liczeń  na Śląsku w latach 1996-99 wykazywano od 

38300 do 72580 krzyżówek oraz 460-820 czapli siwych (Czapulak i Betle-

ja 2001). Podczas niniejszych badań  w styczniu i lutym występowało śred-

nio około 2900 krzyżówek. Można zatem stwierdzić, że na głównych rze-

kach Sudetów Środkowych i części Sudetów Wschodnich zimuje 4-8% 

krzyżówek z obszaru Śląska. W przypadku czapli siwej stwierdzano co-

rocznie średnio 40 ptaków tj. 5-8% zimujących w regionie osobników. 

Dotychczasowe liczenia na Śląsku wykazały, że w łagodne zimy wzra-

sta liczebność  niektórych gatunków ptaków. Dotyczy to zwłaszcza krzy-

żówki oraz m.in. czapli siwej (Czapulak i Stawarczyk 1988: Czapulak 

i Betleja 1998, 2001). Zależność  taką  stwierdzono także dla wielu gatun-
ków w skali całego kraju (Dombrowski 1994). Na podstawie uzyskanych 
wyników trudno jest wyciągnąć  jednoznaczne wnioski co do wpływu wa-
runków atmosferycznych na ogólne występowanie najliczniejszych gatun-
ków. W dwóch sezonach zimowych krzyżówka występowała liczniej, 
a pluszcz mniej licznie w styczniu i lutym niż  w grudniu, ale różnice te 
były spowodowane najwyraźniej innymi czynnikami. Biorąc pod uwagę  
wszystkie liczenia, najwyższe liczebności krzyżówki odnotowano zarówno 

podczas najzimniejszego, jak ciepłego okresu liczeń. Natomiast najmniej 
ptaków tego gatunku zimowało w okresie najwyższych temperatur w grud-
niu 2006. W czasie zimnego stycznia i przeciętnie zimnego lutego 2006 
stwierdzono najniższy udział  krzyżówek występujących w miastach, cho-

ciaż  w Kłodzku i Bystrzycy Klodzkiej podczas liczenia poprzedzonego naj-

niższymi temperaturami występowało wówczas najwięcej ptaków. W ana-
logicznym okresie w roku 2007 udział  krzyżówek zimujących w miastach 
był  prawie identyczny, ale liczebność  w tym środowisku była wówczas naj-
wyższa. Wysoka liczebność  kaczek w zimnym okresie oraz niska w czasie 

wysokich temperatur była zapewne spowodowana stopniem zlodzenia 
i związaną  z nim dostępnością  zbiorników wodnych. Wartkie cieki górskie 
zamarzają  znacznie wolniej niż  rzeki na nizinach. Podobny trend można 
zaobserwować  w rozmieszczeniu i liczebności nurogęsi, które najliczniej 
obserwowano w czasie mroźnego I/II 2006. Tylko wtedy też  obserwowano 
ten gatunek na innych rzekach niż  Nysa Kłodzka. Na Śląsku w czasie su- 



Zimowanie ptaków wodnych w górach 	 43 

rowych zim wyraźnie wzrastała rola mniejszych rzek takich jak Bóbr i Nysa 

Kłodzka, na których skupiało się  do 20% zimujących w regionie ptaków 

(Czapulak i Stawarczyk 1988). 

Prawdopodobnie w Sudetach krzyżówka zimuje obecnie liczniej niż  pod 

koniec lat 1980. (A. Czapulak, inf. ustna). Podobnych spostrzeżeń  doko-

nano także na obszarze Małopolski (Walasz 2000). Podczas ogólnopolskich 

liczeń  ptaków wodnych w styczniu 1985 na mniejszych ciekach (klasy prze-

pływu do 5,0 m3/s oraz od 5,1 do 15 m3/s) krzyżówka była gatunkiem 

najliczniejszym (Kot I in. 1987). Na najmniejszych rzekach (razem z By-

strzycą  Dusznicka, i Łomnicką) jej zagęszczenie wynosiło około 34 osobni-

ki/5 km. Na większych ciekach (razem z Bystrzycą, Ścinawką  i Białą  Lą-

decką) występowała zaś  w zagęszczeniu około 62 ptaków/5 krn (Kot i in. 

1987). Na obszarze badań, podczas liczeń  w styczniu i lutym, na najmniej-

szych ciekach krzyżówka osiągała średnie zagęszczenie od 82 do ponad 

100 ptaków/5 km, a na rzekach o większym przepływie (od 5.1 do 15 m3/s) 

od 36 do 46 osobników/5 km. W latach 2005-07 na Białej Lądeckiej noto-

wano 215-485 ptaków. Na tym samym odcinku w latach 1985-86 obser-

wowano 80-100 ptaków, a w okresie 1988-89 - po około 30 osobników 

(A. Czapulak). Kompletne dane z tamtego okresu dotyczące Nysy Kłodzkiej 

zebrano jedynie podczas wyjątkowo mroźnej zimy w roku 1985. Na odcin-

ku kontrolowanym także podczas niniejszych badań  odnotowano wów-

czas 700 ptaków (A. Czapulak). Również  w kolejnych sezonach liczeń  na 

całym obszarze badań, podczas głównego okresu zimowania w styczniu 

i lutym, liczebność  krzyżówki była coraz wyższa. Wzrost liczebności krzy-

żówek zimujących w Sudetach może być  związany z powolnym wzrostem 

populacji lęgowej tego gatunku na terenie Polski, co przejawia się  m.in. 

ekspansją  na obszary podgórskie (Tomiałojć  i Stawarczyk 2003). 

Podczas styczniowych liczeń  na Śląsku stwierdzano do 90 zimorodków, 

ale liczebność  tego gatunku była z pewnością  mocno zaniżona, ponieważ  

może on zimować  nad niewielkimi, rozmarzniętymi ciekami (Czapulak 

i Betleja 1998). Niskie liczebności notowane na terenie badań  (max. 10 

ptaków na prawie 300 krn cieków) wskazują. że górskie cieki Sudetów nie 

mają  dla tego gatunku zimą  istotnego znaczenia. Ważnym czynnikiem może 

być  tu klimat górski, który jest znacznie ostrzejszy i charakteryzuje się  

większą  zmiennością  oraz dynamiką  warunków pogodowych niż  na nizi-

nach. W okresach wyższych temperatur zimorodki mogą  również  zimować  
na wolnych od lodu niewielkich zbiornikach wodnych np. stawach węd-

karskich, które są  coraz powszechniejsze w górach. 

Pliszka górska występowała na obszarze badań  nielicznie w liczbie do 

kilku osobników. Z pewnością  jej zimowanie w Sudetach jest znacznie 

powszechniejsze. Świadczy o tym stwierdzanie tego gatunku podczas każ-
dego liczenia oraz to, że był  on spotykany nawet nad niewielkimi i nieza- 
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marzniętymi potokami, z których ogromna większość  nie była objęta kon-

trolami. Największa liczba pliszek górskich podczas ostatniej, wyjątkowo 

ciepłej zimy sugeruje, że ptaki te będą  zimowały w górach coraz częściej. 
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STRESZCZENIE 

Celem pracy było przedstawienie składu gatunkowego i zmian liczebności pta-

ków wodnych zimujących w Sudetach, w kontekście zmieniających się  warunków 

pogodowych. Zimujące ptaki były liczone na dwunastu ciekach górskich Sudetów 

Środkowych i Wschodnich (całkowita długość: 267,1-298,3 lun) w pięciu okre-

sach: I/II 2005, XII 2005,1/112006. XII 2006, 1/112007. Liczenia obejmowały trzy 

rejony: dorzecze Nysy Klodzkiej, Bobru i Bystrzycy. 



46 	 C. Dziuba, H. Sztwiertnia 

Na badanym obszarze stwierdzono 19 gatunków ptaków (wliczając dwa gatun-
ki pliszek, ściśle związane ze środowiskiem wodnym). Tylko siedem z nich było 
obecne w każdym okresie liczeń. Najliczniej występującymi gatunkami były: krzy-
żówka Anasplatyrhynchos, pluszcz Cinclus cinclus,  czapla siwa Ardea clnerea  oraz 
łabędź  niemy Cygnus olor. 

Krzyżówka była gatunkiem najliczniejszym, maksymalna stwierdzona liczeb-
ność  na całym obszarze to ponad 3300 osobników w okresie I/II 2007 (ze stosun-
kowo wysoką  średnią  temperaturą) oraz prawie 3000 osobników w okresie I/II 
2006 (gdy średnia temperatura w porównaniu z innymi okresami była bardzo ni-
ska). 41-60 % krzyżówek zimowało na odcinkach wyróżnionych jako odcinki miej-

skie rzek, prawdopodobnie z powodu występujących na terenie miast wysp ciepła. 
Wyjątkowo niską  liczebność  krzyżówki zanotowano w grudniu 2006 (2230 osob-
ników), co może mieć  związek z przemieszczeniem się  ptaków na bardziej atrak-
cyjne, wolne od lodu zbiorniki. Porównując otrzymane dane z poprzednimi bada-
niami (Czapulak i Betleja 2001) można oszacować, że 4-8% krzyżówek z regionu 

Śląska zimowało na kontrolowanym obszarze Sudetów. 

Maksymalna liczba pluszczy (214 osobników) została stwierdzona w grudniu 
2006 (stosunkowo wysoka średnia temperatura powietrza). W wyjątkowo zimnym 
okresie I/II 2006 gatunek ten nie wykazywal na poszczególnych dorzeczach niż-
szych średnich zagęszczeń  niż  w sezonie poprzednim. Najwyższe zagęszczenie 
(7,9 ptaków/5 lun) zanotowano na Bystrzycy Dusznickiej w grudniu 2005 . 

Czapla siwa była obserwowana głównie na większych rzekach (do 35 osobni-
ków na Nysie Klodzkiej). Spotykano pojedyncze osobniki, jak i stada (największe: 
26 osobników na Nysie Kiodzkiej w grudniu 2005). W sumie w każdym okresie 
stwierdzano 25-74 osobników. Łabędź  niemy również  występował  na większych 
rzekach, w ich niższych partiach biegu, najliczniej na Nysie Kłodzkiej (do 72 osob-
ników, w sumie w poszczególnych okresach 11-86 ptaków). 

Rzadziej spotykanymi gatunkami były: perkozek Tachybaptus ruftcollis,  świ-
stun Anna penelope,  cyraneczka Anna crecca, nurogęś  Mergus merganser, zimoro-
dek Alcedo atthis  i pliszka górska Motacilla cinerea.  Dziewięć  gatunków obserwo-
wano sporadycznie. Były to: czapla biała Egretta alba,  gęgawa  Anser anser, roże-
niec Anas acuta,  czernica Aythya fuligula, kokoszka  Gallinul  n  chloropus, kszyk 
Gallirtago gallinago, samotnik Tringa ochropus, śmieszka  Larus ridibundus oraz 
pliszka siwa  Motacilla alba. 

SUMMARY 

The aim of this study was to define the species composition and changes in the 
numbers of waterfowl wintering in the Sudetes (SW Poland) in the context of 
dlfferent weather conditions. Wintering of waterfowl on mountain watercourses 
was studied on twelve rivers of the Eastern and Middle Sudetes (totalling 267.1-
298.3 km in length) in five periods: Jan./Feb. 2005, Dec. 2005, Jan./Feb. 2006, 

Dec. 2006, Jan./Feb. 2007. The counts covered three main regions: the Nysa 
Kłodzka, Bystrzyca and Bóbr River basins. 
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Only 19 bird species were found in the study area (including two species of 

wagtails, which live close to the water environment), merely seven of which in 

each counting period. Four species were acknowledged as predominating: the 

Mallard Anas platyrhynchos, Dipper Cincius cinclus. Grey Heron Ardea cinerea 

and Mute Swan Cygnus olor. 

The Mallard was the most numerous species, with maximum numbers of 

individuals in the mild I/II 2007 (over 3300) and the very cold I/II 2006 (nearly 

3000). 41-60% of the Mallards wintered on the urban parts of streams, proba-

bly attracted by urban heat islands. Surprisingly the Mallard wasn't very numę-

rous during the very warm December 2006 (only 2230 birds) - it is probably 

connected with the degree of icing on water basins, which are more suitable win-

ter areas for ducks. This pattern was also observed in wintering of the Goosander, 

which was most frequently observed during I/II 2006. Comparing our data with 

recent studies on wintering waterfowl (Czapulak & Betleja 2001), it is possible to 

estimate that 4-8% of the Mallards from Silesia are wintering in the study area. 

The numbers and distribution of the Dipper - a non-migratory species - are 

closely related to weather conditions. Maximum number of individuals (214) was 

recorded in the warm XII 2006, and was much less numerous during the cold 

winter (e.g. I/II 2006). The highest density of Dippers was recorded on the By-

strzyca Dusznicka river in  XII 2005: 7.9 individuals/5 lun. 

The Grey Heron was most often observed on bigger rivers (up to 35 birds on the 

Nysa Kłodzka), usually as single individuals. sometimes in flocks (of maximum 

size reaching 26 birds on the Nysa Kłodzka in  XII 2005) with the total number 

of 25-74 birds. Mute Swans were also observed on lower. bigger parts of rivers, 

especially on the Nysa Kłodzka - up to 72 individuals (total number: 11-86 birds). 

The less commonly observed species were: the Little Grebe  Tachybaptus 

Wigeon Anas penelope, Teal Anas  crecca. Goosander Mergus merganser. 

Kingfisher Akedo atthis and Grey Wagtail Motacilla cinerea. Nine species were 

observed occasionally, usually as single individuals: Great White Egret Egretta 

alba, Greylag Goose  Anser  anser, PIntail  Anas acuta. Tufted Duck  Aythyafuligu 

/a, Moorhen Gal/i/uda chloropus, Common Snipe Gallinago gallinago, Green 

Sandpiper Tringa ochropus, Black-headed Guli  I.nrus ridibundus  and White 

Wagtail Motacilla alba. 
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POJAWY RZADKICH GATUNKÓW PTAKÓW NA 
ZBIORNIKU MIETKOWSKIM W LATACH 1998-2005 

RARE BIRDS ON THE MIETKÓW RESERVOIR IN YEARS 1998-2005 

Duże zbiorniki zaporowe na Śląsku są  bardzo atrakcyjnym miejscem 

odpoczynku podczas migracji, a także zimowania dla wielu gatunków pta-

ków (Stawarczyk i in. 1996, Dyrcz i in. 1998, Stawarczyk 2001). Leżący 

w otwartym krajobrazie rolniczym Przedgórza Sudeckiego zbiornik Miet-

kowski uznany został  za ostoję  awifauny wodno-błotnej o randze między-

narodowej (Gromadzki i in. 1994) i od wielu lat figuruje na liście obiektów 

zasługujących na objęcie konwencją  Ramsar (Wesołowski i Winiecki 1988). 

W skali całej Polski zbiornik Mietkowski stanowi jedno z głównych miejsc 

odpoczynku i zimowania gęsi, a także znacznych koncentracji przelotnych 

ptaków siewkowych (Dyrcz i in. 1998, Staszewski i Czeraszkiewicz 2001). 

Niniejsza praca, jest kolejnym opracowaniem poświęconym awifau-

nie zbiornika Mietkowskiego. Pierwsze opracowanie obejmowało obserwa-

cje wszystkich gatunków ptaków z lat 1986-1997 (Dyrcz i in. 1998). Ce-

lem niniejszej pracy jest omówienie występowania rzadkich, nielęgowych 

gatunków ptaków i przypadków gniazdowania rzadkich gatunków na Zbior-

niku Mietkowskim stwierdzonych po roku 1997. 

OPIS TERENU I METODY 

Zbiornik Mietkowski usytuowany jest w dorzeczu Odry na rzece By-

strzycy, około 30 lun na południowy-zachód od Wrocławia. Budowę  zbior-

nika zakończono w 1986 roku. W roku 1998 zbiornik objęty został  grani-

cami Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy. Powierzchnia zbiornika przy 

maksymalnym napełnieniu zajmuje ok. 980 ha. Przy niskim poziomie wody 

(głownie późną  jesienią  i zimą) w cofkowej części zbiornika (ujście Bystrzy-

cy) odsłaniają  się  rozległe powierzchnie błotne, stanowiące atrakcyjne miej-

sca odpoczynku i żerowania dla wielu gatunków, głównie ptaków wodno- 
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błotnych. W tej części zbiornika usytuowanych jest także kilka dużych 

wysp, na których znajdują  się  kolonie rozrodcze mew i rybitw. Do pracy 

włączono też  obserwacje z dwóch akwenów wodnych sąsiadujących ze 

zbiornikiem (staw w Chwałowie - 1,3 ha oraz żwirownia w Maniowie - ok. 

30 ha). 

Przedstawione w niniejszej pracy obserwacje pochodzą  z lat 1998-2005. 

Praca opiera się  głównie na danych obydwu autorów (GO i PG), a w mniej-

szym stopniu także na danych innych obserwatorów, które opublikowane 

zostały w ramach sprawozdań  w kolejnych numerach czasopisma „Ptaki 

Śląska" (Anonymus 2001, 2002, 2004, 2006). 

Na ogól autorzy kontrolowali zbiornik 1-2 razy w tygodniu. Przy sprzy-

jających warunkach pogodowych (głównie latem) długość  pojedynczej kon-
troli sięgała 12, a zimą  do 4-5 godzin. Przy wysokim stanie wody, kiedy 
brak było odsłoniętego dna zbiornika, obserwacje prowadzono głównie na 
wyspach w środkowej i zachodniej części jeziora oraz lustrowano przy uży-

ciu lunet (20-60 x 80 mm i 24-66 x 102 mm) otwartą  taflę  jeziora. Przy 
niskim stanie wody obserwacje prowadzone były głównie z jednego miej-
sca po uprzednim skontrolowaniu kilku stałych punktów położonych 
w zachodniej części zbiornika. 

Przedstawione w niniejszej pracy obserwacje uzyskały wymaganą  
akceptację  Komisji Faunistycznej. 

PRZEGLĄD GATUNKÓW 

Gwiazdką  oznaczono gatunki nowe dla zbiornika Mietkowskiego (wg 
Dyrcz i in. 1998). 

*Lodowiec Gavta immer. Jedna obserwacja. Młodocianego ptaka ob-
serwowano i sfotografowano w dniu 19 XII 04 w północno-zachodniej czę-
ści zbiornika (GO i in.). 

Perkoz rogaty Podiceps auritus. Obserwowany co najmniej sześcio-

krotnie: 22 XI 98 - 1 ad. (PG), 8 IX 2003 - 2 ad. (A. Drężek), 24 XI 03 -
2 ptaki (PG), 10-20 III 04 - 1 ad. (PG i in.), 25 IV 05 - 1 ad. na stawie 
w Chwałowie (PG i B. Kazmierczak) i 20-27 XI 05 - 1 ptak (T. Drazny i in.). 

Czapla nadobna Egrettagarzetta. Cztery obserwacje pojedynczych osob-
ników: 27 IX 98 (GO), 3 [X 99 (P. Kołodziejczyk), 23 VI 02 (GO i in.) oraz 
jedna wiosenna: 19-23 IV 03 - 1 ad. w szacie godowej (A. Milewski i in.). 

*Ślepowron Nycticorax nycticorax. Pięć  obserwacji: 6 V 02 - 1 młodo-

ciany ptak na stawku w Chwałowie (A. Drężek), 23 VI 02 - 1 ad. (GO). 
10 V 03 - 4 ad. przebywały w zaroślach wierzbowych w pobliżu kolonii 
mew (T. Stawarczyk, J. Betleja) oraz 25 VIII i 1 IX 05 - 1 juv. (PG i in.). 
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*Gęś  krótkodzioba Anser brachyrhynchus. 20 i 28 III 05 obserwowano 

jednego ptaka w dużym stadzie gęsi zbożowych i białoczelnych (PG, GO). 

Kolejne dwie obserwacje pochodzą  z końca 2005 roku, kiedy to 15 XII 

widziano co najmniej cztery. a 18 XII - jednego osobnika w rozlatującym 

się  o świcie wielotysięcznym stadzie gęsi białoczelnych i zbożowych 

(PG i GO). 

Gęś  mała Anser erythropus. Jedna obserwacja: 5 HI 00 - 1 ptak 

(K. Zakrzewski). 

*Śnieżyca duża Anser caerulescens. Dwie obserwacje: 11 II 01 -  1 ad. 

(GO, Ł. Wojciech, Z. Zimniak) i 26 II 03 - 1 ad. (PG, P. Rogacki). 

Bernikla kanadyjska Branta canadensis.  Trzykrotnie stwierdzono po-

jedyncze osobniki: 28 IV 98 (M. Zarzycki) oraz 28 XII 19 XII 04 w stadzie 

gęsi zbożowych (GO i in.). 

Bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis. Stwierdzona 7 razy: 3 III 99 -

I ptak (M. Sęk), 4 XII 99 - 1 ptak (GO), 5 III 00 - 1 im.  (K. Zakrzewski), 

3 III 04 - 1 ptak (GO, PG) i 27 X 05 - 1 ptak (GO). Na uwagę  zasługują  dwie 

obserwacje zimowe: 16 i 30 I 05 - 1 ptak (GO, Z. Marciniak). 

*Gęś  tybetańska Anser indicus. Dwie obserwacje: 29 DC i 1 X 99 -

3 ad. przebywały na kamienistej wyspie w zachodniej części zbiornika 

(A. Pola i in.) oraz 29 X 99 - 1 ad. (P. Kołodziejczyk i in.) 

Bernikla obrożna Brania bernicia. Stwierdzona trzy razy: 15 X 03 -

1 przelotny ptak (GO i in.) i 11 XI 04 - młodociany ptak na terenie żwirow-

ni w Maniowie (M. Zarzycki, GO). Kolejnej obserwacji dokonano 6 XI 05, 

kiedy to obserwowano jednego pta- 

ka w dużym stadzie gęsi zbożowych 

i białoczelnych (GO i PG). 	 N 	❑  A (N = 71) 

	

Bernikla białolica Branta Ieucop-  30 	E B  (N = 37) 

sis. Regularnie przelotna i nielicznie 

zimująca. Łącznie w 37 obserwa-  20 

cjach, widziano co najmniej 71 osob- 

ników. Najczęściej pojawiała się  pod 	10  - 

czas migracji wiosennej (ryc. 1). Za-

notowano 20 obserwacji pojedyn- 
o 

czych ptaków, po sześć  obserwacji - 	x XI XII 	I 	II 	III  iv 
2-3 osobników i cztery obserwacje - 	 Miesiące / Months 

czterech osobników. Maksymalnie Ryc. 1. Liczba osobników (A) i stwier-
stwierdzono 5 ptaków — 13 IV 03 dzeń  (B) bernikli białolicej na Zbiorni-
(GO, PG). Skrajnymi datami obser- ku Mietkowskim w latach 1998-2005 
wacji były 9 X 04 - 1 ptak i 16 IV 04 

- 4 ad. (PG). 	 Fig. 1. Number of individuals (A) and 

Ohar Tadorna tadoma. Bezspor- records (B) of the Barnacle Goose on 

ne dowody lęgów tego gatunku 
the Mietków Reservoir in 1998-2005 
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(stwierdzenia dorosłych wodzących młode) pochodzą  z roku 1990, 1992 
i 1995 (Dyrcz i in. 1998). W ostatnim okresie badań  obserwowano dorosłe 
osobniki w porze lęgowej (koniec W-VI) w latach 1998-2000, 2002 (wielo-
krotnie para w dniach 27 W-25 V) i 2005 (B. Kazmierczak, PG i in.). 
W latach 1998-2005 obserwowany od marca do końca grudnia ponad 40 
razy. Na ogół  widywano 1-2 osobniki, a duża część  obserwacji dotyczyła 
tych samych ptaków przebywających na zbiorniku przez dłuższy czas. Naj-
większe stada liczyły 13 ptaków (15 IX 99 - 2  ad. i 11 imrn.; K. Martini 
i in.) i 9 ptaków (18 IX 99, GO). Jedna obserwacja z okresu zimowania: 
6 101 - 2 ptaki (K. i M. Martini). 

Kazarka  Tadorna ferruginea.  Cztery obserwacje pojedynczych osobni-
ków: 23 VII-15 VIII 02 (M. Jaśkiewicz i in.), 14 V 05 (PG), 13 X 05 (GO, PG) 
i 6 XI 05 (PG i in.). 

*Gęsiówka egipska  Alopochen aegyptiacus. Dwie obserwacje pojedyn-
czych ptaków: 27 VII 00 (A. Pola, A. Bujanowicz). W dniach 20 V-12 VII 
wielokrotnie obserwowano jednego osobnika na zbiorniku i na stawie 
w Chwalowie (P. Kołodziejczyk  i  in.). 

Edredon  Somaieria mollissima. Dwie obserwacje pojedynczych młodo-
cianych osobników: 18-19 X 99 - 1 d' (K. Zakrzewski i in.) i 15-30 X 05 
(Z. Marciniak i in.; fot. 1). 

Myszołów wschodni  Buteo buteo vulpinus. Dwie obserwacje pojedyn-
czych osobników w szatach juwenilnych: 5 IX 99 pod Maniowem (K. Za-
krzewski) i 21 X 01 (J. Lontkowski). 

*Kurhannik Buteo rufmus. Stwierdzony jeden raz: 12 VIII 00 - 1 ad. 
i  2 juv.  (K. Zakrzewski). 

Orzełek  HiernoPtus pennatus. Dwie obserwacje pojedynczych osobni-
ków jasnej odmiany: 12 IX 99 (P. Bujnicki, K. Zakrzewski) i 27 VIII 05 (GO, 
J. Samborski). 

Kobczyk Falco vespertinus. Jedna obserwacja: 4 X 04 -  1  juu. (A. Drę-
zek, O. Żemojcin). 

Sokół  skalny  Falco eleonorae. Jedna obserwacja: 1 IX 00 widziano 
dorosłego ptaka odmiany ciemnej (M. Zarzycki). Jest to druga obserwacja 
tego gatunku na zb. Mietkowskim. 

Raróg  Falco cherrug. W dniu 27 X 05 - 1 młodociany osobnik przelatu-
jący nad zbiornikiem (GO). 

Ostrygojad Haematopus ostrategus. Stwierdzony czterokrotnie: 
1-18 IX 99 - 1-2 imm. (GO i in.), 26-30 IX 1999 - 2 ad. (PG i in.), 10 VII 03 
- 1 ptak (PG, P. Tomaszewski) i 15 VIII 04 - 1 ptak (K. Krukowski). 

Szablodziób Recurvirostra avosetta. W dniach od 21 VII do 3 VIII 02 
widywano od 1 do 3 młodocianych ptaków (PG i in.). Na uwagę  zasługuje 
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Fot. 1. Edredon na Zb. Mietkowskim, październik 2005 (fot. P. Gębski) 

Phot. 1. An Eider, Mietków Reservoir, October 2005 

Fot. 2. Wydrzyk dlugosterny na Zb. Mietkowskim, wrzesień  2002 (fot. P. Gębski) 

Phot. 2. A Long-tailed Skua, Mietków Reservoir, September 2002 
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Fot. 3. Orlica na Zb. Mietkowskim, listopad 2005 (fot. P. Gębski) 

Phot. 3. A Great Black-headed Gull, Mietków Reservoir, November 2005 

Fot. 4. Mewa blada na Zb. Mietkowskim, listopad 2005 (fot. K. Martini) 

Phot. 4. A Glaucous Gull, Mietków Reservoir, November 2005 
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jedna z najwcześniejszych obserwacji tego gatunku w Polsce: 7IV 03 stwier-

dzono trzy ptaki w kolonii śmieszki (A. Drężek, O. żemojcin). 

Żwirowiec stepowy Glareola nordmanni. Dwie obserwacje: 22 IX 99 - 1 

ad. (P. Kołodziejczyk, T. Drazny) oraz 24 IX 00 - 1 imm. / subad. (GO). 

Żwirowiec Glareola sp. Młodocianego osobnika o nieoznaczonej przy- 

należności gatunkowej obserwowano w dniu 16 VII 02 (GO. A. Milewski). 

Biegus arktyczny Caliclris melanotos. Stwierdzony raz: w dniach od 

20 do 27 IX 99 obserwowano 1-2 juv. (P. Kołodziejczyk i in.). 

*Biegus płowy Tryngites subruficollis. Jedna obserwacja: 18 DI 99 jed-

nego ptaka w szacie juwenilnej obserwowano przy ujściu Bystrzycy (GO, 

M. Jaśkiewicz). 

*Terekia Xenus cinereus. Jedna obserwacja: 17 VI 03 przez cały dzień  
obserwowano jednego dorosłego ptaka (PG i in.) 

Brodziec pławny Tringa stagnatilis.  Odnotowany pięciokrotnie: 

26 VII 98 - 1 ad. (A. Milewski), 5 IX 98 - 1 ad. (P. Bujnicki, K. Zakrzewski), 

16 VII-3 VIII 02 - 1-2 imm. (GO i in.) oraz 7, 20 i 23 V 03 - 1 ad. (PG). 

*Brodziec plamisty Actitis macularius.  Dwie obserwacje. 30 IX-14 X 99 

w cofkowej części zbiornika przybywał  jeden młodociany osobnik. Była to 

pierwsza obserwacja tego gatunku w Polsce (Stawarczyk 2000). Drugiego 

stwierdzenia dokonano w roku 2005, kiedy to od 20 do 24 VIII obserwo-

wany był  jeden dorosły ptak (Gębski i Orłowski 2006). 

Dubelt Gallinago media.  Stwierdzony jeden raz: 3 V 03 - 1 ptak (GO, 

A. Milewski). 

Bekasik Lymnocryptes minimus. Przelotny regularnie lecz w zmiennej 

liczbie. Rekordowe liczebności zanotowano jesienią  2002 roku z maksy-

malną  koncentracją  liczącą  105 osobników w dniu 13 X 02 (Orłowski 

i Gębski 2004). Wiosną  pojedyncze osobniki stwierdzono najwcześniej 

14 III 04 (GO i M. Jaśkiewicz) i 18 III 01 (GO). 

Płatkonóg plaskodzioby  Phalaropus fulicarius. Jedna obserwacja: 

23 VII 00 obserwowano dorosłego osobnika (A. Pola, A. Bujanowicz). 

Wydrzyk tęposterny Stercorarius pomarinus.  Dwie obserwacje: 30 IX-

1 X 99 - 1 juv. (T. Stawarczyk i in.) i 28 VII 02 - 1  imm.  (III szata) (GO 

i A. Milewski). 

Wydrzyk długosterny Stercorarius  longicaudus. Jedna obserwacja: 

pierwszoroczny ptak ciemnej odmiany przebywał  na zbiorniku w dniach 

8-14 IX 02 (PG i in.: fot. 2) 

Wydrzyk ostrosterny Stercorarius parasiticus.  Obserwowany co naj-

mniej 6 razy: 6 IX 99 - 1 juu. (GO), 29 IX 99 - 2 juu., 3 X 99 - 1  juu. 

(M. Sęk), 19 VI 99 - 4 ptaki w tym 2 dorosłe (P. Kołodziejczyk, A. Pola), 

21 VII 05 - młodociany ptak (PG), 25 VIII 05 - ponownie 1 /mm. (T. Dramy 

i in.) i 4 IX 05 - 1 imm. (O. żemojcin. A. Drężek). 
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Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus. Pierwszy przypadek lęgu 
stwierdzono w roku 1992 (Kołodziejczyk i Stawarczyk 1993, Dyrcz i in. 
1998). W latach 1998-2005 zbiornik stal się  dość  regularnym miejscem 
lęgów tej mewy, a maksymalnie w 2001 roku zarejestrowano 5 par (Zieliń-
ska i in. 2007, P. Kołodziejczyk, A. Pola, T. Stawarczyk, PG). 

Jako ptak przelotny notowana corocznie, a skrajnymi datami były: 
17 III 05 - 1 ad. (GO) i 27 XI 05 - 1 imm. (I zima) (GO, M. Zarzycki), 
a 15 XII 05 najprawdopodobniej tego samego osobnika obserwowano na 
odległym o ok. 10 km wysypisku śmieci w Sulisławicach (PG, GO). Rozkład 
liczby obserwacji/osobników w poszczególnych miesiącach migracji 
i dyspersji polęgowej, który ze względu na gniazdowanie tego gatunku na 
zbiorniku trudno jest oddzielić  od okresu gniazdowania przedstawia, się  
następująco: III - 1/1, IV - 2/2, VII - 3/3, VIII - 13/17, IX - 7/13, X - 3/5, 
XI- 1/1,X(1- 1/1. 

*Orlica Larus ichthyaetus. Stwierdzona trzykrotnie: od 25 II do 10 III 04 -
1 ad. (PG i in.), 10 VI 04 ponownie widziano dorosłego ptaka (GO i in.) oraz 

w dniach 20 XI-4 XII 05 obserwowano młodocianego ptaka (GO i in.; fot. 3). 
Pierwsza i ostatnia z wymienionych obserwacji to jednocześnie najbardziej 
skrajne daty stwierdzeń  orlicy w Polsce (Tomialojć  i Stawarczyk 2003). 

*Mewa blada  Larus hyperboreus. Ptaka w szacie pierwszej zimowej ob-
serwowano od 1 XI do 5 XII 2005 (GO i in.; fot. 4). Była to druga obserwa-
cja tego gatunku na Śląsku (Pawlik i Rojek 1996). 

*Mewa romańska Larus michahellis. Ten do niedawna uważany za pod-
gatunek mewy białogłowej Larus cachinnans ptak, już  dwukrotnie gniaz-
dował  na zbiorniku Mietkowskim. Obydwa lęgi zanotowano w kolonii mew 
białogłowych. W dniach 28 V i 14 VI 98 widziano 2 ad. z pisklętami (T. Sta-
warczyk i in.) i 13 V 01 - stwierdzono jedną  parę  (T. Stawarczyk, P. Koło-
dziejczyk, A. Pola; Pola i M. 1998). Kilkanaście razy obserwowano dorosłe 
i młodociane ptaki. Regularne obserwacje tego gatunku z innych części 
Śląska (głównie z Doliny Baryczy, W. Lenkiewicz) sugerować  mogą, że jest 
to gatunek pojawiający się  regularnie w naszym regionie. 

Mewa siodłata Larus marinus. Cztery obserwacje: 7-15 VIII 02 - 1 irnm. 
(III szata) (GO i in.), 5-16 III 03 - 1 subad. (PG i in.), 1 X 03 - 2 ad. (GO) 
oraz 15 X 05 - 1 imm. (H. Sztwiertnia i in.). 

Rybitwa białoczelna Sterna albifrons. Wcześniej lęgi 1-2 par tego ga-
tunku zarejestrowano w roku 1989, 1993 (lęg prawdopodobny) i 1995 (Dra-
zny i in. 1991, Dyrcz i in. 1998). W roku 2002 znaleziono co najmniej trzy 
gniazda, a całkowitą  liczebność  oszacowano na cztery pary (P. Kołodziej-
czyk). W roku 2003 podczas kontroli żwirowych wysp (11 VI) znaleziono 
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pięć  gniazd (PG i GO). Na uwagę  zasługuje największa na Śląsku koncen-

tracja tego gatunku (23 ptaki) stwierdzona 10 VIII 03 (GO i M. Jaśkiewicz). 

*Rybitwa krótkodzioba Gelochelidonniłotica. Stwierdzona raz: 6 VIII 02 

widziano dorosłego osobnika (Orłowski i Milewski 2002). 

*Rybitwa czubata Sterna sandvicensis.  Stwierdzona dwukrotnie: 

11 VIII 01 przez kilka godzin obserwowano jednego dorosłego, który kar-

mił  młodocianego osobnika (GO) oraz 30 VII i 2 VIII 05 widziano dorosłego 

ptaka (T. Stawarczyk, GO). 

Rybitwa białowąsa Chlidontas hybriclus. W  ostatnich latach, prawdo-

podobnie za sprawą  wyraźnego wzrostu liczebności populacji lęgowej 

w południowej i wschodniej Polsce (Tomiałojć  i Stawarczyk 2003), gatu-

nek ten pojawiał  się  na zbiorniku zdecydowanie częściej niż  w latach 1990. 

Ogółem stwierdzona co najmniej 35 razy (do 7 ptaków) w okresie 27 IV 

(lata 2002-03) - 61X (2004). Zdecydowana większość  obserwacji dotyczy-

ła osobników w szatach godowych, a szczyt pojawów obejmował  okres mi-

gracji wiosennej (rozkład obserwacji: IV - 2, V - 19, VI - 6, VII - 5, VIII -

2, IX - 1). 
Rybitwa białoskrzydła  Chlidontas leucopterus. Podobnie jak w przy-

padku poprzedniego gatunku rybitwa ta pojawiała się  na zbiorniku nieco 

częściej niż  w latach 1990. Łącznie zanotowana co najmniej 18 razy (do 

pięciu ptaków) w okresie 20 IV-25 VIII (IV - 2 V - 10, VIII - 5). Obserwa-

cja ptaka w szacie godowej 20 IV 99 (A. Milewski) jest jedną  z najwcze-

śniejszych w Polsce. 

Sowa błotna Asio flammeus.  Jedna obserwacja: 6 X 98 - jeden ptak 

krążący nad zbiornikiem (PG i B. Kaźmierczak) 

Czarnowron Corvus corone.  Trzy obserwacje: 11 XII 99 - 2 ptaki (GO), 

na przełomie lipca i sierpnia 2002 wielokrotnie obserwowano jednego pta-

ka (GO i in.), a 29 VIII 04 ponownie widziano osobnika w stadzie wron 

siwych (GO, A. Milewski). 

Kląskawka syberyjska Saxicola maurus. Jedna obserwacja: 12 XI 00 

- jeden dorosły samiec (P. Kołodziejczyk). 

DYSKUSJA 

W porównaniu do zestawienia awifauny zbiornika Mietkowskiego poda-

nego przez Dyrcza i in. (1998) dla lat 1986-1997, lista ptaków tego rejonu 

powiększyła się  o dalsze 12 gatunków ptaków wodno-błotnych, których 

pojawy uznaje się  za naturalne w Polsce (lodowiec, gęś  krótkodzioba, kur - 

hannik, kobczyk, biegus płowy, terekia, brodziec plamisty, orlica, mewa 

blada, mewa romańska, rybitwa krótkodzioba, rybitwa czubata) i trzy ko- 
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lejne gatunki o niejasnym pochodzeniu (śnieżyca wielka, gęś  tybetańska, 
gęsiówka egipska). W trakcie prowadzenia obserwacji na zbiorniku w la-
tach 1998-2005 udokumentowano wzrost liczby obserwacji niektórych 
gatunków gęsi, głównie bernikli białolicej (do końca roku 1997 siedem 
stwierdzeń), bernikli rdzawoszyjej (cztery stwierdzenia do końca roku 1997, 
Dyrcz i in. 1998), rybitwy białowąsej i białoskrzydłej oraz pierwsze dla tego 
rejonu stwierdzenia gęsi krótkodziobej. 

Stwierdzenia orlicy i mewy bladej pokrywają  się  ze znacznym wzrostem 
liczebności mewy białogłowej na zb. Mietkowskim. W latach 1986-1997 
największe koncentracje mewy białogłowej liczyły 47 osobników, a gatu-
nek ten wyjątkowo zimował  - trzy obserwacje styczniowe (Dyrcz i in. 1998). 
W latach 2004-05 notowano już  skupienia przekraczające 1000 osobni-
ków, przy czym maksymalne liczebności rejestrowano w grudniu, a przy 
dodatnich temperaturach i braku pokrywy śnieżnej oraz oblodzenia tafli 
zbiornika, także w styczniu, np. 19 XII 04 - 1600, a 29 I 06 - 640 ptaków 
(PG i GO). 

Pojawy rzadkich siewkowych na ogół  miały miejsce przy niskim stanie 
wody, co umożliwiało powstanie odpowiednich żerowisk dla dużych stad 
tych ptaków. Jednak w ostatnich latach wysoki poziom wody utrzymywa-
ny był  na zbiorniku aż  do później jesieni (X-XI). Przy bardzo wysokim po-
ziomie wody niedostępne były płaskie żwirowe wyspy stanowiące lęgowi-
ska rzadkiej na Śląsku rybitwy białoczelnej. 

Równocześnie należy podkreślić, że obserwatorzy ptaków na Śląsku 
powinni ze szczególną  uwagą  przeglądać  duże stada gęsi i mew, a wzrost 
liczby stwierdzeń  rzadkich ptaków z tej grupy uwarunkowany jest zasto-
sowaniem sprzętu optycznego z dużym powiększeniem. 
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STRESZCZENIE 

W latach 1998-2005 na zbiorniku Mietkowskim (980 ha) stwierdzono 21 ga-

tunków podlegających weryfikacji Komisji Faunistycznej, w tym 11 nowych dla 

tego rejonu (lodowiec Gauta immer, gęś  krótkodzioba Anser  brachyrynchus, kur-

harinik Buteo ruftnus, biegus plowy Tryngites subruficottis.  terekia  Xenus  eine-

reus, brodziec plamisty Actitis macularia, orlica Larus  ichthyaetus, mewa blada 

Larus hyperboreus, mewa romańska Larus michahellis, rybitwa krótkodzioba  Ge- 
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IocheIidon ntiotica, rybitwa czubata Stema sandvicensis). Na szczególną  uwagę  
zasługują  dwa pierwsze stwierdzenia dla Polski brodźca plamistego, druga dla 
Śląska obserwacja mewy bladej, pojawy rzadkich nielęgowych gatunków gęsi 
i rekordowe jesienne koncentracje bekasików Lymnocryptes minimus oraz lęgi mewy 
czarnogłowej Larus melanocephabis i  rybitwy białoczelnej Sterna albifrons. 

SUMMARY 

In 1998-2005, 21 bird species liable to verification by the Faunistic Committee 
were recorded from the Mietków Reservoir (980 ha), the number including 11 
species new to this region (Great Northern Diver Gauta immer, Pink-footed Goose 
Anser brachyrhynchus, Long-legged Buzzard Buteo rufinus, Buff-breasted 
Sandpiper Tryngites subruflcollis,  Terek Sandpiper Xenus cinereus, Spotted Sand-
piper  Actitis macularia, Great Black-headed Gull Larus ichthyaetus, Glaucous Gull 
Larus hyperboreus,  Yellow-legged Gull Larus michahellts, Gull-billed Tern  Gelo-
cheltdon ni/otica, Sandwich Tern Sterna sandvicensis). The following records 
deserve particular attention: the first two for Poland of the Spotted Sandpiper, the 
second for Silesia observation of the Glaucous Gull, records of rare non-breeding 
species of geese, and the record high autumn concentrations of the Jack Snipe 
Lymnocryptes minimus as well as broods of the Mediterranean Gull Larus melano-
cephalus  and Little Tern Sterna albilrons. 
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ZAGĘSZCZENIE POPULACJI LĘGOWEJ I MIEJSCA 
GNIAZDOWANIA OKNÓWEK DELICHON URBICA 

WE WROCŁAWIU 

BREEDING DENSITIES AND NESTING SITES 
OF THE HOUSE MARTIN DELICHON URBICA IN WROCŁAW 

Oknówki Delichon urbica  są  stale obecne w środowisku człowieka, 

a mimo to wiedza na ich temat wciąż  nie jest kompletna. Chociaż  przejście 

od gniazdowania w szczelinach skalnych do zasiedlania budynków i in-

nych artefaktów zdaje się  być  całkowite, to jednak nadal stwierdza się  ich 

gniazdowanie na kamiennych ścianach, nadmorskich klifach czy górskich 

stokach (Menzel 1984; Cramp 1988; Stawarczyk i Tomiałojć  2003). Rów-

nie chętnie zasiedlają  niewielkie wsie, jak duże aglomeracje miejskie (Dyrcz 

i in. 1991; Stawarczyk i Tomiałojć  2003), zaś  szczególnie upodobały sobie 

nowe osiedla mieszkalne (Harmata 1980; Dyrcz i in. 1991; Ptaszyk 2000. 

2001; Murgui 2002). Zagęszczeniem populacji lęgowej oknówek w Polsce 

zajmowali się  m.in. Harmata (1980) w Krakowie i Ptaszyk (2001) w Pozna-

niu. Badania nad preferencją  miejsc gniazdowych przeprowadzono w re-

zerwacie „Stawy Milickie" (Kokurewicz 1988), w Katowicach (Betleja 1994), 

Zielonej Górze (Bocheński i in. 2004) oraz w Grudziądzu i Bydgoszczy (In-

dykiewicz 2004). 

Celem naszych badań  było określenie zagęszczenia populacji lęgowej 

i charakterystyka miejsc gniazdowych oknówek w różnych typach synan-

tropijnych środowisk. 

TEREN BADAŃ  

Badania przeprowadzono w wybranych osiedlach Wrocławia, reprezen-

tujących różne typy środowisk: Rędzin, Świniary, Psie Pole, Stare Miasto, 

Zgorzelisko, Zakrzów, Gądów Mały oraz w podwrocławskiej wsi - Samo-

twór (ryc. 1). 
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Osiedle Rędzin obejmuje 22,1 ha terenu zabudowanego i ma charakter 

typowo rolniczy. Przeważa stary typ zabudowy gospodarczej. Mieszkańcy 

osiedla utrzymują  się  dzięki uprawie roli i hodowli drobiu, świń, koni i kóz 

(brak bydła). Osiedle położone jest w pobliżu Lasu Rędzińskiego, otoczone 

polami uprawnymi i irygacyjnymi. Od strony południowo-zachodniej, 

w średniej odległości ok. 1 krn od terenu zabudowanego (patrz „Metody"), 

przepływa Odra. Od strony północno-wschodniej, w średniej odległości 

około 0,5 km przebiega kanał  melioracyjny Trzciana. 

Osiedle Świniary charakteryzuje mieszany typ zabudowy, z dużym udzia-

łem domków willowych, niewielkim udziałem zabudowy gospodarczej, ka-

mienicami i pałacykiem otoczonym parkiem. Powierzchnia terenu zabu-

dowanego wynosi w przybliżeniu 30 ha. Budynki gospodarcze są  zwykle 

używane w charakterze szop i garaży. Niewielu mieszkańców hoduje zwie- 

Ryc. 1. Mapa Wrocławia z zaznaczonymi powierzchniami badawczymi 
A - powierzchnie próbne, B - zwarta zabudowa, C - luźna zabudowa, D - lasy, 
parki, cmentarze, E - rzeki, F - główne drogi, G - administracyjne granice mia-
sta. 

Fig. 1. A map of Wrocław showing the distribution of study plots 

A - sample plots, B - densely built-up urban areas, C - loosely built-up urban 
areas, D - forests, parks. cemeteries, E - rivers, F - main roads, G - border of the 
city. 
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rzęta; są  to kaczki, gęsi i kury, natomiast krowy (2 osobniki) posiada tylko 

jeden gospodarz. Na obrzeżach osiedla znajduje się  stadnina koni. Od stro-

ny północno-wschodniej, w odległości ok. 0,5 km od terenu zabudowane-

go, przeplywa rzeka Widawa. Jej niewielki, płytki, okresowo wysychający 

dopływ Młynówka, oddalony jest w przybliżeniu o 250 m. 

Osiedla Psie Pole (38,6 ha) i Zgorzelisko (68,4 ha) od południowego-

zachodu przylegają  do rzeki Widawy. Od rzeki odchodzą  liczne kanały 

melioracyjne i odnogi o piaszczystych brzegach. Odległość  terenu zabudo-

wanego od rzeki wynosi średnio 0,7 krn. Osiedla te charakteryzuje różno-

rodna zabudowa, zarówno domki willowe, stare, zaniedbane kamienice, 

jak bloki i wieżowce, tak nowopowstające, jak i zbudowane w latach sie-

demdziesiątych ubiegłego wieku. Granice osiedla Psie Pole wyznaczają  ulice 

Kiełczowska. Poleska, Gorlicka i Zielna, natomiast granice osiedla Zgorze-

lisko: Poleska, Kiełczowska, Żmudzka i Litewska. 
Zakrzów ma powierzchnię  ok. 200 ha. Od południa i zachodu otoczony 

jest obszarem przemysłowym, o łącznej powierzchni 104 ha, a od północy 

i wschodu polami uprawnymi. Na północny-zachód od terenu zabudowa-

nego, w odległości ok. 0,8 km, przepływa rzeka Dobra, będąca dopływem 

Widawy. Północnym skrajem osiedle sięga Lasu Zakrzowskiego. Granicz-

nymi ulicami osiedla Zakrzów są  ulice Odolanowska, Okulickiego, gen. 

Bora-Komorowskiego i al. Jana III Sobieskiego. Dominującym typem za-

budowy są  domki jednorodzinne, zarówno poniemieckie, jak i nowopow-
stające. Znajdują  się  tu także dwa skupienia dziesięciopiętrowych bloków 

oraz przyległe do nich bloki czteropiętrowe. 

Osiedle Gądów Mały o powierzchni 148,5 ha, jest zadrzewione w nie-

wielkim stopniu, a łąki są  wypierane przez rozrastającą  się  zabudowę  czte-

ropiętrowych bloków. Osiedle leży w pobliżu większych kompleksów ziele-

ni (Park Zachodni, Las Kuznicki, Park Tysiąclecia). Granice osiedla wy-

znaczają  ulice Lotnicza, Metalowców, Bystrzycka i Na Ostatnim Groszu. 

Dominuje zabudowa bloków dziesięciopiętrowych, powstałych w latach 

1970. i 1980., chociaż  od lat 1990. budowanych jest coraz więcej bloków 

czteropiętrowych. W średniej odległości 1,8 lun, na zachód od terenu za-

budowanego przepływa rzeka Ślęza, natomiast od strony północnej i pół-
nocno-wschodniej, w odległości około 1,7 km przepływa rzeka Odra. 

Zwarta zabudowa Starego Miasta tworzy na tym terenie bardzo ubogie 

środowisko przyrodnicze. Mimo narażenia na wysoką  emisję  zanieczysz-

czenia powietrza spalinami i znacznej penetracji przez człowieka, dzięki 

bliskości Odry, fosa i związana z nią  zieleń  pełni rolę  korytarza ekologicz-

nego. Teren o łącznej powierzchni 147,5 ha stanowią  przede wszystkim 

budynki mieszkalne, wśród których dominują  stare, zabytkowe kamieni-

ce. Stare Miasto od strony północnej położone jest bezpośrednio nad rze-

ką, zaś  jego pozostałe granice wyznacza fosa miejska. 
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Samotwór jest niewielką  miejscowością  zamieszkaną  przez ok. 240 

mieszkańców, położoną  w krajobrazie rolniczym. Leży nad dwoma rzeka-

mi, gdzie na wysokości wsi niewielka rzeka Strzegomka wpada do Bystrzycy. 

Odległość  od rzeki wynosi ok. 0,4 km. Od strony zachodniej Samotwór 

graniczy z Parkiem Krajobrazowym Doliny Bystrzycy. Partie nieleśne zaj-

mują  przeważnie pola i łąki. W Samotworze, na powierzchni terenu zabu-

dowanego wynoszącej 7 ha, przeważa zabudowa typu wiejskiego, jednak 

większość  budynków gospodarczych nie spełnia już  swojej funkcji, będąc 

jedynie pozostałością  po uprzedniej hodowli zwierząt. Znajduje się  tu opusz-

czona stadnina koni, a także kilka dwupiętrowych bloków mieszkalnych. 

METODY 

Badania przeprowadzono od kwietnia do września 2005 i 2006. Kon-

trole terenu odbywały się  raz w tygodniu. Kontrolowany był  jedynie ob-

szar zabudowany. Gniazda zinwentaryzowane zostały dla osiedli Rędzin, 

Świniary, Stare Miasto, Psie Pole, Zgorzelisko, Zakrzów, Gądów Mały 

i Samotwór. Znalezione gniazda klasyfikowano jako zajęte (przez jaskółki 

lub inne gatunki ptaków) lub nieużywane. Za te drugie uznawano gniazda 

nie wykorzystywane przez ptaki do lęgu w danym roku. Świadczył  o tym 
brak zainteresowania ptaków gniazdem oraz brak śladów bytności pta-
ków (odgłosy piskląt, odchody, zwisająca podściółka). Za zajęte gniazda 
uznano: 

— te przy których jaskółki wykazywały zachowania lęgowe; 
— wyraźnie odnowione; 

— w których ptaki karmiły pisklęta; 

— z wysiadującym ptakiem (stale obecny jeden z ptaków); 

— w których można było zauważyć  odchody piskląt. 
Gniazda były wyszukiwane przy użyciu lornetki, jeżeli występowały 

wysoko na wielopiętrowych budynkach. Poszczególne budynki sprawdza-
ne były z wszystkich stron. W opisie uwzględniono charakter i przybliżony 
wiek zabudowy, miejsce usytuowania gniazda, wysokość  posadowienia w 
przeliczeniu na piętra, ekspozycję  ściany budynku, na której gniazdo było 
umieszczone, materiał, do jakiego gniazdo było przytwierdzone, przybliżo-
ną  odległość  do najbliższego gniazda z kolonii i wielkość  kolonii. Przy okre-
ślaniu wielkości kolonii dla oknówek w Samotworze i Świniarach za kolo-
nię  uznano gniazda z całego obszaru osiedli, ze względu na niewielkie roz-
miary terenu, a każde gospodarstwo traktowane było jako osobna podko-
lonia. Natomiast na Psim Polu i Gądowie Małym za kolonie uznane zostały 
gniazda z obszaru objętego jednym podwórkiem lub gniazda na blokach 
stojących w szeregu. 
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Przy określaniu wysokości, na której zlokalizowane były gniazda na 

budynkach mieszkalnych, liczono kondygnacje budynku. Gniazda umiesz-

czone pomiędzy piętrami na klatce schodowej, zaliczane były do piętra 

niższej kondygnacji. Budynki mieszkalne podzielono na niskie i wysokie. 

Do budynków niskich zaliczano bloki dwu- do czteropiętrowe, natomiast 

do budynków wysokich - bloki mające od siedmiu do czternastu pięter. 

Bloki pięcio- i sześciopiętrowe na obszarze badań  nie występowały. Eks-

pozycja gniazd określana była przy użyciu busoli. 

Odległość  osiedla od wody wyliczono na podstawie map w skali 1:1000, 

wyliczając średnią  z czterech skrajnie umiejscowionych punktów osiedla 

oraz punktu centralnego. Odległość  poszczególnych kolonii od najbliższej 

wody określono również  na podstawie mapy, mierząc w linii prostej naj-

krótszą  drogę  do brzegu rzeki lub zbiornika. 

WYNIKI 

Na terenie badań  zinwentaryzowano łącznie 536 gniazd oknówek. 

W centrum miasta w granicach zwartej zabudowy, jak również  w Rędzi-

nie, nie znaleziono ani jednego gniazda tego gatunku. Średnie zagęszcze-

nie na pozostałych powierzchniach wynosiło 9,3 pary/lOha, a maksymal-

nie wynosiło ono 26,5 par/10 ha (tab. 1). Gniazda oknówek zlokalizowane 

były w 13 koloniach, które liczyły średnio 30.2 par (maksymalnie 135 par). 

Średnia odległość  kolonii oknówek od większej wody wynosiła 0,5 krn. 

Najdalej od wody znajdowały się  kolonie z Gądowa Małego (x = 1.5 km) 

oraz Psiego Pola i Zgorzeliska (x = 1.3 km), zaś  najbliżej z Samotworu (x = 

0,2 km). Na Zakrzowie jaskółki gniazdowały średnio w odległości 0.6 km 

od wody, podobnie na Świniarach. 

Średnie odległości między gniazdami w poszczególnych koloniach dla 

całego Wrocławia wynosiły 2,3 m i wahały się  w granicach 0-15 rn, nato-

miast udział  gniazd stykających się  ze sobą  wahał  się  w granicach 0-62,5% 

i wynosił  średnio 39,9%. 

Oknówki gniazdowały przede wszystkim na budynkach wielopiętrowych 

(od 2-149 gniazd na jednym budynku), gdzie znajdowało się  78% (N = 536) 

wszystkich gniazd (ryc. 2). Najmniej gniazd znaleziono na willach i budyn-

kach gospodarczych (odpowiednio 17 i 20 gniazd, maks. 9 i 16 na jednym 

budynku). 
Wśród gniazd umieszczonych na blokach niskich najwięcej zlokalizo-

wanych było na piętrze III (39,7%) i IV (22,9%). a najmniej na parterze -

1,2% (tab. 2). Z kolei na blokach wysokich najwięcej gniazd zlokalizowa- 

nych było na piętrach 	- 71,3% (tab. 3). Na budynkach powyżej XI 

piętra nie znaleziono żadnego gniazda. 
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Tabela 1. Liczba par lęgowych oknówek na powierzchniach próbnych we Wrocła-
wiu 

Table 1. Numbers and densities of the House Martin breeding pairs in study plots 
within Wrocław 

Powierzchnia 
Study plot 

Rok 
Year 

Liczba par 
No. of pairs 

Par/10 ha 
Pairs/10 ha 

Liczba gniazd 
w koloniach 

No. of nests in 
colonies 

Rędzin 

S winiary 

2005-06 

2005 

2006 

24 

17 

8,0 

5,7 

podkolonie: 1, 2, 4, 
5, 12 

podkolonie: 1, 2, 5, 9 

Stare Miasto 2005-06 

Psie Pole i 
284 16, 44; 15, 19, 42, 

Zgorzelisko 
2006 26,5 

65, 83 

Zakrzów 2006 138 6,9 1,1, 1, 135 

Gadów Mały 2005 46 3,1 11, 17, 18 

2006 28 1,9 1, 2, 8, 17 

Samotwór 2005 12 17,0 podkolonie: 1, 1, 5, 5 

2006 17 24,3 podkolonie: 2, 5, 10 

Tabela 2. Lokalizacja gniazd oknówek na poszczególnych piętrach w blokach do 
czwartego piętra (N = 83 gniazda, 11 bloków) 

Table 2. Number of the House Martin nests at different storeys in low buildings 
(N = 83 nests, 11 buildings) 

Piętro 
Floor 

N gniazd 	Udział 	Średnia 
No. of nests Percentage 	Mean SD Max. 

Parter / Ground floor 1 1,2 0, 1 0,3 1 

I 19 22,9 1,7 3,3 11 

II 11 13,3 1, 0 1,1 3 

III 33 39,7 3,7 3,6 12 

IV 19 22,9 3,2 5,0 13 



Ryc. 2. Miejsca gniazdowania oknówek 
(N = 536 gniazd) 
A - wille, B - bloki niskie (do 4 pięter), 
C - bloki wysokie (powyżej 4 pięter), 
D - budynki gospodarcze. 

Fig. 2. Nesting sites of the House Mar-
tin (N = 536 nests) 
A - villas. B - low buildings (< 5 sto-
reys). C - high buildings (> 4 storeys), 

D - farm buildings. 
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Najwięcej gniazd było umieszczonych we wnęce okna (41,0%. N = 536) 

i między balkonami (23,1%), natomiast najmniej pod balkonami (5,0%; 

ryc. 3). Największą  różnorodność  w wyborze miejsc gniazdowania oknów-

ki wykazały na Psim Polu, będącym środowiskiem mozaikowym. Przewa-

żały tam gniazda umieszczone we wnęce okna (43,8%, N = 422). a naj-

mniej gniazd znajdowało się  pod występem ściany (4%) i pod okapem da-

chu (4.7%). Na Gądowie Małym ptaki zakładały gniazda tylko we wnęce 

okna (53%, N = 64) i pod wystającą  elewacją  (47%). W Samotworze prawie 

wszystkie gniazda umieszczone były pod okapem dachu (92,3%, N = 26), 

zaś  we wnęce okiennej i na balkonie znajdowało się  tylko po jednym gnieź-
dzie (razem 7,7%). Na Świniarach większość  gniazd (75%. N = 24) umiesz-

czona była pod okapem dachu, a poza tym znajdowały się  jeszcze na bal-

konach (16.7%) i pod występem ściany (8,3%). 

Przy wyborze miejsc gniazdowych oknówki preferowały ekspozycję  po-

łudniową  (35%, N = 536) i północną  (28,2%). W ekspozycji wschodniej 

znajdowało się  15,3% gniazd, a w zachodniej 19,4%. Jednak poszczególne 

powierzchnie różniły się  pod tym względem. 

Oknówki przytwierdzały gniazda 

przede wszystkim do powierzchni 

ioo 	 tynkowanej różnego rodzaju budowli 

% (95%, N = 536). Po kilka gniazd znaj- 

80 dowało się  na materiale mieszanym. 

stanowiącym drewniane żerdzie. 

o które opierały się  gniazda przycze- 

40 	 pion do ściany; blaszane elementy 

dachu pokrywającego blok miesz- 
20 	 kalny oraz różnego rodzaju świetlów- 

o t. 	 ki przymocowane do ściany budyn- 

A 	B 	C 	D 	ku (4%). Jedynie siedem gniazd (1%) 

było przyczepionych do elementów 

drewnianych lub blaszanych. 

Jedynym stwierdzonym gatun-

kiem ptaka zajmującym gniazda 

oknówek był  wróbel Passer domesti-

cus, a zajmował  tylko gniazda na 

Psim Polu i w Samotworze (po 5 

gniazd na osiedlu). Najmniej nie-

wykorzystanych gniazd znajdowało 

się  na Psim Polu (9,9 %, N = 536), 

a najwięcej na Świniarach (70,8 %). 

60 
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Ryc. 3. Sposób umiejscowienia gniazd oknówki na budynku (N = 536 gniazd) 
1 - we wnęce okna, 2 - pod okapem dachu, 3 - na balkonie, 4 - pod balkonem, 5 
- między balkonami. 6 - pod wystającą  elewacją. 

Fig. 3. Location of the House Martin nests in buildings (N = 536 nests) 
1 - in a window angle, 2 - under window eaves, 3 - in a balcony, 4 - under 
a balcony. 5 - between balconies, 6 - under a building projection. 
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Tabela 3. Lokalizacja gniazd oknówek we Wrocławiu na poszczególnych piętrach 
w blokach o wysokości powyżej 4 pięter (N = 416 gniazd, 16 bloków) 

Table 3. Number of the House Martin nests at different storeys in high residential 
buildings (N = 416 nests, 16 buildings) 

Piętro 	N gniazd 	Udział  Średnia 
Floor 	No. of nests Percentage Mean 

SD Max. 

Parter / Ground floor 12 2,9 0,8 3,0 12 

I 25 6,0 1,6 2,8 9 

II 28 6,7 1,8 2,8 10 

III 42 10,1 2,6 6,1 24 

IV 56 13,5 3,5 5,9 23 

V 61 14,7 3,8 5,7 20 

VI 41 9.9 2,6 4,6 18 

VII 39 9,4 2,4 2,8 8 

VIII 57 13,7 4,1 3,0 11 

IX 31 7,4 3,1 3,7 14 

X 20 4,8 1, 7 4,3 15 

XI 4 0,9 0,4 0,9 2 

XII - 

XII - - 

XIV - 

DYSKUSJA 

Średnie zagęszczenie oknówek obliczone dla 15 nowo wybudowanych 

dzielnic mieszkaniowych dużych miast Polski wynosiło 13 par/10 ha (Gla-

żewska i Luniak 1987). Średnie zagęszczenie dla osiedli o charakterze 

miejskim we Wrocławiu było znacznie niższe (7,7 pary/10 ha) ze względu 

na odmienny charakter zabudowy poszczególnych osiedli. Oknówki nie 

zasiedlały zwartej zabudowy centrum Wrocławia. Takie wyniki uzyskano 

również  w śródmieściu Zielonej Góry (Bocheński i in. 2004), a tendencję  
do opuszczania śródmieścia przez te ptaki wykazano w Warszawie (Lu-

Mak i in. 2001) i Poznaniu (Ptaszyk 2001). We Wrocławiu w dzielnicach 

o charakterze miejskim największe zagęszczenie stwierdzono na osiedlach 

z dużą  liczbą  wieżowców, gdzie teren bezpośrednio sąsiadował  z obszara-

mi otwartymi (26.5 pary/10 ha). Wyższe zagęszczenia oknówek w dzielni- 
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cach z przewagą  wieżowców notowano także w Grudziądzu (Indykiewicz 

2004), Poznaniu (Ptaszyk 2000), Zielonej Górze (Bocheński i in. 2004) i Ka- 

towicach (Betleja 1994). Z kolei we Wrześni (Lewartowski 1976) i Koszali-

nie (Górska i Górski 1979) wyższe zagęszczenia oknówek odnotowano 

w dzielnicach o starej zabudowie, ale dane te pochodzą  sprzed ponad 30 

lat. 

W Sulechowie oknówka wyraźnie unikała terenów o zwartej zabudo-

wie, liczniej występując tani, gdzie budynki graniczyły z większą  otwartą  
przestrzenią  (Czwalga 1992). Przypuszczalnie jest to czynnik ograniczają-

cy liczebność  tych ptaków na wrocławskim osiedlu Gądów Mały, gdzie wie-

żowców jest dużo. 

W krajobrazie rolniczym, w granicach administracyjnych Wrocławia 
średnie zagęszczenie oknówek wynosiło 11 par/10 ha, a najwyższe było 

w Samotworze (17-24,3 par/10 ha). Dla porównania w krajobrazie rolni- 

czym Środkowego Pomorza wynosiło ono od 20,7 do 130 gniazd/10 ha. 
Najwyższe z tych wartości odnotowano w gminach z największą  powierzch- 
nią  otwartych wód. W okolicach Siedlec w latach 1979-81 zagęszczenie 
dochodziło do 15 par/10 ha, a w okolicach Warszawy do 24,1 par/10 ha 
(Stawarczyk i Tomiałojć  2003). Z kolei niskie zagęszczenie oknówek stwier- 
dzono w krajobrazie rolniczym w okolicach Torunia, wynoszące od 5,4 do 
8 par/10 ha (Bocheński i in. 2004) i było zbliżone do zagęszczenia stwier-
dzonego na wrocławskich Świniarach (5,7-8 par/10 ha). Wyniki kilkulet- 
nich badań  w okolicach Leszna i w gminie Gizałki (woj. wielkopolskie) wska- 
zują, że nawet w sąsiadujących ze sobą  wsiach liczebność  oknówki może 
się  zmieniać  i wykazywać  odmienne trendy (Ptaszyk 2000). Według Bryan- 
ta (1975) liczebność  w populacji oknówki jest uzależniona od dostępu do 
źródła pokarmu, jakim są  latające owady, szczególnie pluskwiaki Hemip-
tera  i muchówki Diptera. Podobnie badania Tatnera (1978) wykazały, że 
pokarm na obszarach niezabudowanych był  głównym czynnikiem wpły-
wającym na rozmieszczenie oknówki w Manchesterze. 

Oknówki na kontrolowanych osiedlach Wrocławia gniazdowały w 13 
koloniach, liczących najczęściej 5-20 gniazd. Ptaszyk (2001) w Poznaniu 
wykrył  tylko 7 kolonii, a każda z nich składała się  z 5-10 zajętych gniazd. 
W Walencji na obszarze 7300 ha znaleziono 120 kolonii, co proporcjonal-
nie do badanego terenu we Wrocławiu (662,1 ha) jest wartością  porówny-
walną. Wielkość  kolonii w Walencji wahała się  w granicach od 2 do 80 
gniazd, jednak dominowały kolonie niewielkie (2-5 gniazd), szczególnie 
w dzielnicach z nową  zabudową. 

Odległość  kolonii oknówek od większych cieków i zbiorników wodnych 
wynosiła we Wrocławiu średnio 500 m. Według Menzela (1984), przy wy-
borze miejsc gniazdowania, istotna jest odległość  od wody. Brzegi zbiorni-
ków i cieków wodnych są  źródłem budulca na gniazdo, poza tym ptaki 
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polują  na owady unoszące się  w upalne dni tuż  nad powierzchnią  wody. 

Kolonie w Górnych 'mżycach w Niemczech znajdowały się  nie dalej niż  500 

m od wody, tak samo kolonie badane w Finlandii i w Wielkiej Brytanii 

(Menzel 1984). Natomiast Tatner (1978) odrzucił  związek kolonii z odległo-

ścią  od źródła wody jako jedynej możliwości zdobycia budulca niezbędne-

go do budowy gniazd, twierdząc, że ptaki mogły je pozyskiwać  z kałuż. 
Odległość  niektórych kolonii we Wrocławiu od większego zbiornika wod-

nego przekraczała jeden kilometr. Źródłem błota w tym przypadku mogły 
być  niewielkie kanały melioracyjne przecinające przyległe pola i łąki (na 

Psim Polu, Zakrzowie, Świniarach) lub kałuże znajdujące się  na terenie 

budowy (Gądów Mały). 

Oknówka we Wrocławiu budowała gniazda najczęściej między III a VIII 

piętrem. Na blokach niskich wybierały przeważnie III i IV piętro, nato-

miast na blokach wysokich piętra od III do VIII. W Bydgoszczy i Grudzią-

dzu oknówki umieszczały gniazda najczęściej na wysokości 5,1. do 16,5 m 

(Indykiewicz 2004), tj. w przybliżeniu między I i V piętrem. Natomiast w 

powiecie znińskim (woj. kujawsko-pomorskie). w Krakowie czy Durham 

gniazda znajdowały się  na wysokości do 10 m (Kaźmierski 1969, Harmata 

1980, Bell 1983). Natomiast w Poznaniu ponad 75% wszystkich gniazd 

umieszczona była na wysokości pierwszych trzech pięter. Na osiedlach ze 

starą  niską  zabudową  większość  gniazd znajdowała się  na wysokim I i II 

piętrze, natomiast na osiedlach z nowymi wysokimi blokami gniazda naj-

częściej znajdowały się  na VI piętrze (Ptaszyk 2001). Podobne wyniki uzy-

skano w Hamburgu, gdzie 70% gniazd znajdowało się  między IV a VIII 

piętrem (Menzel 1984). Z kolei w Katowicach 58,4% gniazd na Osiedlu 

Tysiąclecia ulokowana była na piętrach od VIII do XIV (Betleja 1994). 

W Walencji 56% gniazd znajdowała się  między IX i XVII piętrem i wyso-

kość, na której umieszczone były gniazda była pozytywnie skorelowana 

z wysokością  budynków (Murgui 2002). We Wrocławiu na wieżowcach nie 

zanotowano żadnego gniazda na wysokości powyżej XI piętra. Taka różno-

rodność  w wyborze wysokości, na której budowane są  gniazda oknówek, 

a jednocześnie wyraźna tendencja do wybierania określonych pięter w po-

szczególnych środowiskach może świadczyć  o wpływie jakiegoś  czynnika 

zewnętrznego, co wymagałoby dalszych badań. 

Na terenie Wrocławia oknówki umieszczały gniazda najczęściej we wnę-

ce okna (41%) i między balkonami (23%), jednak w krajobrazie rolniczym 

preferowały głównie okap dachu (92% w Samotworze i 75% na Świnia-

rach). We wnęce okiennej umieszczały swoje gniazda również  ptaki z Po-

znania (Ptaszyk 2001), w Totovo Użice (była Jugosławia), a także z wielu 

miast w Niemczech (Menzel 1984). Pod okapem dachu budowały gniazda 

ptaki z Manchesteru (Tatner 1978), a w starym budownictwie w Walencji 

(Murgui 2002) oraz w Bydgoszczy i Grudziądzu (Indykiewicz 2004). Ni- 
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gdzie nie stwierdzono budowania gniazd na elewacji między balkonami. 

Natomiast w Katowicach ptaki umieszczały gniazda pod balkonem na 

metalowej rurze służącej do odprowadzania wody z balkonu (Betleja 1994). 

W Zielonej Górze oknówki zakładały gniazda wyłącznie na balkonach (Bo-

cheński i in. 2004), a w Walencji, w nowym budownictwie, pod wystającą  
elewacją  (Murgui 2002). We Wrocławiu ptaki unikały balkonów i wnęk 

okiennych w nowym budownictwie tylko tam, gdzie stwierdzono częste 

zrzucanie gniazd przez mieszkańców. Starały się  wówczas umieszczać  
gniazda poza zasięgiem człowieka, pod okapem dachu. Prawdopodobnie 

odmienność  w preferencjach ptaków, co do miejsc gniazdowania zależy od 

przyczepności gniazda do danej powierzchni, a także od człowieka. 

Przy wyborze miejsca na gniazdo na obszarze Wrocławia przeważała 

ekspozycja południowa i północna budynków. Preferencje te zmieniały się  
nieznacznie w zależności od miejsca kolonijnego gniazdowania. Nie po-
twierdza to spostrzeżeń  Menzela (1984), że ptaki często unikają  ścian 

o ekspozycji północnej, które są  mniej nasłonecznione i podczas okresu 

lęgowego chłodniejsze. Bell (1983) wykazał, że ptaki unikają  przy wyborze 

miejsc na gniazdo bezpośredniego oddziaływania warunków pogodowych. 
Według Fally'ego (1987) oknówki preferują  miejsca osłonięte od wiatru, 

natomiast wybór potencjalnego miejsca gniazdowego zależy przede wszyst-

kim od ukształtowania budynku, co potwierdzają  wyniki Betleji (1994). 
Bocheński i in. (2004) tłumaczyli preferencje oknówek w Zielonej Górze do 
budowania gniazd głównie od strony południowej, występowaniem na tych 
ścianach większej liczby balkonów. Murgui (2002) wykazał, że preferencje 
oknówek co do ekspozycji gniazd odbiegają  od losowego, ale by zrozumieć  
ich sens należałoby wziąć  pod uwagę  również  inne czynniki środowiska, 
a przede wszystkim mikroklimat poszczególnych budynków. 

Badania przeprowadzone na terenie powiatu żnińskiego wykazały, że 
liczba gniazd na budynkach murowanych była większa i odwrotnie pro-
porcjonalna do liczby gniazd na budynkach drewnianych, co może świad-
czyć  o tym, że tynk ma lepszą  przyczepność  (Kaimierski 1969). 95% gniazd 
na terenie Wrocławia przyczepionych było do powierzchni tynkowanej. 
Według Crampa (1988) oknówki preferują  gnieżdżenie na ścianach cegla-
nych lub kamiennych, ze względu na lepszą  przyczepność  materiału do 
powierzchni. Rzadko natomiast skłaniają  się  ku ścianom drewnianym. 

Oknówki we Wrocławiu do wyprowadzenia lęgu wykorzystywały średnio 
71% gniazd, a wyniki te są  zbliżone do tych uzyskanych przez Indykiewicza 
(2004) w Bydgoszczy i Grudziądzu. Jedynym stwierdzonym we Wrocławiu 
gatunkiem ptaka, który wykorzystywał  gniazda oknówek do własnych lęgów 
był  wróbel. Według Menzela (1984) wykorzystywać  je może również  sikora 
modra Parus caerr  ileus,  bogatka P. major, mazurek Passer montanus, wróbel 
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śródziemnomorski P. hispaniolensts, pełzacz ogrodowy Certhia brachyrkletyła, 

pleszka Phoenicurus phoenicurus, kopciuszek R ochruros, jerzyk Apus apus, 

strzyżyk Troglodytes troglodytes i muchołówka szara Muscicapa struła. Zajęte 

przez wróbla gniazda stanowiły zaledwie 2% wszystkich zinwentaryzowa-

nych gniazd we Wrocławiu. Wyniki te były zbliżone do wyników otrzyma-

nych w Poznaniu (Ptaszyk 2001). 
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STRESZCZENIE 

Badania prowadzono w latach 2005-06 na ośmiu powierzchniach próbnych 
(łącznie 662,1 ha) położonych na terenie Wrocławia. Ogółem na wszystkich po-
wierzchniach stwierdzono 536 gniazd. Średnie zagęszczenie wynosiło 9,3 pary/10 
ha, wahając się  na poszczególnych powierzchniach od O do 26,5 par/10 ha. Gniazda 
były zgrupowane w 13 koloniach, których przeciętna wielkość  wynosiła 30,2 gniazd 
(maks. 135 gniazd). 78% gniazd było usytuowanych na budynkach wysokich (co 
najmniej 7 pięter), na których oknówki gnieździły się  najczęściej między III a VIII 
piętrem. Najczęściej oknówki zakładały gniazda na ścianach o ekspozycji połu-
dniowej (35%) i północnej (28,2%). Zdecydowana większość  gniazd (95%) była przy-
czepiona do otynkowanych ścian. Oknówki wykorzystywały do lęgów około 77% 
istniejących gniazd, a 20% bylo nie zajętych. Jedynym innym gatunkiem ptaka, 
który wykorzystywał  gniazda oknówki był  wróbel Passer domesticus. 

SUMMARY 

The study was carried out during the period 2005-06 in eight study plota (with 
the total surface of 662.1 ha) situated in the cify of Wrocław. In total, 536 House 
Martin nests were recorded within these plots. The average density was 9.3 pairs/ 
10 ha, varying from O to 26.5 pairs/10 ha. Nests were clumped in 13 colonies, 
with the mean number of nests equalling 30.2 (a range of 2-135). High buildings 
were preferred as nesting sites (78% of all nests), the majority of nests located 
between the 3.1  and 8w storey. Most nests were exposed to the south (N = 190 
nests, 35%) and north (N = 151 nests, 28.2%). The majority (95%; N = 509) were 
adherent to plastered walls. About 70% of the nests (N = 536) in colonies were 
occupied by the House Martin breeding pairs, whlle 2% by the House Sparrow 
Passer domesticus. The remaining nests were occupied but later destroyed (5%). 
initially occupied but later abandoned (2%) or unoccupied at all (20%). 
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MATERIAŁY DO AWIFAUNY ŚLĄSKA 

CONTRIBUTIONS TO THE SILESIAN AVIFAUNA 

LĘG MANDARYNKI AIX GALERICULATA 
NA DOLNYM ŚLĄSKU 

Prowadząc obserwacje 21 VI 08 na leśnym odcinku rzeki Nowy Rów 

w okolicach wsi Szczepanów (gm. Środa Śląska, woj. dolnośląskie), spo-

strzegłem samicę  mandarynki wodzącą  8 kacząt, wielkości ok. połowy ptaka 

dorosłego. Prawdopodobnie nie wszystkie pisklęta zostały zauważone. po-

nieważ  podczas kolejnej wizyty w tym miejscu (3 VII 08) widziano samicę  
z 9 młodymi, wielkości ok. 2/3 ich matki (AK). W tej samej okolicy 271V 08 

obserwowano parę  mandarynek uganiającą  się  w lesie wśród drzew, 

a następnie pływającą  po rzece Ciemna Struga (AK, D. Zelig). Osobniki 

tego gatunku spotykano wielokrotnie w tej okolicy od roku 2004. Fakt 

gniazdowania uzyskał  akceptację  Komisji Faunistycznej. „Jest to pierwsze 

stwierdzenie lęgu mandarynki na Śląsku i jednocześnie pierwszy lęg dzi-

kich przedstawicieli tego gatunku w Polsce. Lęgi w Warszawie dotyczą  pta-

ków wypuszczonych przez hodowcę  (Tomialojć  i Stawarczyk 2003). 

Mandarynka jest kaczką  pochodzącą  z Azji Wschodniej. Areał  lęgowy 

obejmuje Japonię, północno wschodnią  część  Chin, a w Rosji południowy 

wschód Syberii (tzw. Kraj Nadamurski i Ussuryjski). Nielicznie gniazduje 

w Korei i na Tajwanie. W okresie lęgowym notowana była na Sachalinie. 

Wyspach Kurylskich i skrajnym wschodzie Mongolii (Vinokurov i Shadilov 

1985: Robson 2000). 
Do Europy mandarynka przywieziona została w XVIII wieku, np. w An-

glii hodowano ją  co najmniej od roku 1748 (Holloway 1996). Pierwsza wol-

no żyjąca populacja w Wielkiej Brytanii powstała około roku 1900 na tere-

nie angielskiego hrabstwa Bedfordshire w Woburn Park, a następne wy-

kreowane zostały w Londynie i Surrey około roku 1930 (Holloway 1996). 

W Niemczech lęgi wolno żyjących mandarynek notowano od lat 1920. 

w berlińskim zoo. a od lat 1950. w Bawarii i Saksonii (Wust 1982; Topfer 

i Katzer 2003; Witt 2003) oraz w Szwajcarii (Bauer et all. 2005). Na przeło-

mie XX i XXI wieku dziko żyjąca populacja mandarynki w Europie liczyła 
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ponad 10-11 tysięcy osobników, a największe populacje lęgowe funkcjo-

nowały w Wielkiej Brytanii - 2000-4000 par (Hewlett 2002) oraz w Niem-
czech - 350-450 par, Holandii - 200-260 par, Belgii - 80-95 par i Austrii 
- 36-53 pary (Brader i Aubrecht 2003; Bauer i Woog 2008). Mniejsze po-
pulacje, liczące do 20 par, stwierdzono we Francji, Włoszech, Szwajcarii, 
Danii i Polsce, a nieregularne lęgi w Norwegii i Szwecji (Rutschke 1989; 
Snow i Perrins 1998; Bauer i in. 2005). 

W Polsce po raz pierwszy na wolności stwierdzono mandarynkę  w roku 
1963 lub 1964 na Pomorzu w rejonie Człopy (Tomialojć  i Stawarczyk 2003). 
Kolejne obserwacje. bez stwierdzenia lęgu, miały miejsce w latach 1981, 
1984-1985 i 1989-1993, a od roku 1995 była notowana już  rokrocznie. 
Łącznie do końca 2006 roku w Polsce zarejestrowano ponad 100 stwier-
dzeń  (Tomialojó i Stawarczyk 2003; Komisja Faunistyczna 2004, 2005, 
2006, 2007; Nowakowski i in. 2006). Populacja w Warszawie, funkcjonu-
jąca od roku 1999, pochodzi od osobników uwolnionych przez hodowcę  
w Parku Łazienkowskim (Luniak i in. 2001). W roku 2007 lęg mandarynki 
zanotowano w podwarszawskim Pruszkowie (Grzeniewski 2007). 
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A breeding record of the Mandarin Duck Aix galericulata 

in Lower Silesia 

On 21" June and 3rd July 2008 a female with 8-9 ducklings was observed on 

the Nowy Rów River near Szczepanów (Środa Śląska district). It was the first 

breeding record of the wild Manadarin Duck in Poland. Observation accepted by 

the Avifaunistic Commission. 

Andrzej Kąkol,  Słup 39, 55-300 Środa 61., e-mail: andrzej-admiral@wp.pl  

Marek Stajszczyk, ul. Krzyszowica 1/8, 49-300 Brzeg, e-mail: sekreta-

riat@brzeg.buligl.pl  

PIERWSZE STWIERDZENIE LĘGU 

GĘSIÓWKI EGIPSKIEJ ALOPOCHEN AEGYPTIACA 

W POLSCE 

Prowadząc obserwacje ptaków na żwirowniach nad Odrą  w powiecie 

raciborskim i wodzisławskim często miałem okazję  obserwować  gęsiówki 

egipskie Alopochen aegyptiaca. Pierwszej obserwacji dokonałem 9 V 07. 

Początkowo spotykałem 1-2 ptaki, które z dużym prawdopodobieństwem 

pochodziły z pobliskiego mini zoo. 16 VI 07 podczas kontroli żwirowni Po-

lderu Buków koło Krzyżanowic zauważyłem parę  gęsiówek wodzącą  3 pi-

sklęta. Dorosłe ptaki zaniepokojone moją  obecnością  oddaliły się  płynąc 

blisko piskląt. 15 VIII 07 obserwowałem dorosłą  gęsiówkę  z 4 pisklętami. 
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Rodzina przebywała na żwirowni sąsiadującej z tą, na której dokonano 

pierwszej obserwacji. Lęgi gęsiówek na tym samym terenie zanotowałem 

również  w następnym roku. 3 V 08 zobaczyłem dwa dorosłe ptaki i 8 pi-

skląt żerujące blisko brzegu w płytkiej wodzie. Podczas kolejnej kontroli 

24 V 08 zauważyłem 2 dorosłe ptaki i 4 pisklęta, które żerowały na brzegu 

żwirowni. 28 VI 08 zobaczyłem obie pary z młodymi 4 juv. i 7 juv. Na 

żwirownie są  wyspy oraz półwyspy porośnięte drzewami i krzewami, nie 

ma natomiast wodnej roślinności wynurzonej takiej jak trzcina pospolita 

i pałka. Po sezonie lęgowym dorosłe i młode ptaki często przebywały w sta-

dach, żerując na porośniętych trawą  brzegach Żwirowni Roszków. Maksy-

malnie 14 IX 08 stwierdziłem tam 31 gęsiówek. 

Naturalny areał  gęsiówki egipskiej obejmuje Afrykę  bez jej części pół-
nocnej, za wyjątkiem doliny Nilu powyżej zapory asuańskiej (Scott i Rose 

1996). Zalatuje do Maroka, Algierii, Tunezji i Izraela, na Maltę  i Cypr oraz 

prawdopodobnie do Grecji (Scott i Rose 1996; Shirihai 1996; Handrinos 

i Akriotis 1997; Thiede 2008). Jeszcze 300 lat temu, na przełomie XVII 

i XVIII wieku występowała nad Dunajem od Węgier po Rumunię  i Bułgarię  

Fot. 1. Gęsiówka egipska z pisklętami k. Krzyżanowie, sierpień  2007 (fot. M. Rojek) 

Phot. 1. An Egyptian Goose with nestlings, Krzyżanowice, August 2007 
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(Marsigh 1726 za: Suhaj i Mandak 2006; Antal i in. 1971; Hartert E. 1912-

1921 za: Ringleben 1975; Venema 1997). 

Od XVII wieku hodowana jest w Anglii, gdzie w wyniku ucieczek po-
wstała przed ok. 200 laty wolno żyjąca populacja (Holloway 1996). Od dru-

giej połowy XX wieku rozszerza areał  z Norfolk i Suffolk (po Kent na połu-

dniu i Somerset na zachodzie), a jej populacja liczy ok. 1000 osobników 

(Holloway 1996; Anonymus 2009; M. Stajszczyk - obs. własne). 

W kontynentalnej części Europy zaczęła gniazdować  jako uciekinier 

z niewoli w roku 1967 na terenie Holandii (Bauer i in. 2005). Ta dynamicz-

nie rozwijająca się  populacja, licząca obecnie ponad 10 tys. par, zaczęła 

kolonizować  kraje ościenne (Arens i Rebling 2007). W Niemczech gniazdu-

je ponad 2,6 tys. par, które wywodzą  się  zarówno z uciekinierów z hodowli 

(np. od końca lat 1960. lęgi w Saksonii), jaki z osobników pochodzących 

z Holandii - od 1985 lub 1986 roku lęgi w Nadrenii Westfalii (Steffens i in. 

1998, Bauer i Woog 2008). Najbliżej Polski gniazduje w rejonie Lipska oraz 

w Brandenburgii i Meklemburgii (Bauer i in. 2005). W Belgii gnieździ się  
od roku 1975, a ostatnio lęgowa populacja liczy ponad 1000 par (Bauer 

i in. 2005; Bauer i Woog 2008). We Francji od roku 1984 zwiększyła liczeb-

ność  do 20-25 par (Gajocha 2003; Dubois 2007). W Szwajcarii od roku 

2003 gniazdują  pojedyncze pary (Bauer i in. 2005). W Danii gęsiówka jest 

lęgowa od roku 2000, kolonizowana jest też  południowa część  Szwecji (Lan- 

ge i in. 2002; Bengtsson 2007). Istnieje prawdopodobieństwo lęgów gę- 

siówki na czeskim Śląsku w rejonie Ostrawy, gdzie w 2006 r. obserwowa- 

no m. in. kopulującą  parę  (Suhaj i Mandak 2006). 

Wolno żyjące gęsiówki notowane są  także w Emiratach Arabskich i USA, 

natomiast w Australii i na Nowej Zelandii introdukcja nie powiodła się  
(Porter i in. 1996; Bauer i in. 2005: Alderfer 2006). 
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The first breeding records of the Egyptian Goose Alopochen 
aegyptiacus in Poland 

In 2007 and 2008 two pairs with goslings were observed on gravel pits in the 
Odra River valley near Krzyżanowice (Racibórz and Wodzisław Śląski districts). 
The birds had probably originated from a private mini zoological garden. Observa-
tlona accepted by the Avifaunistic Commission. 
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MEWA DELAWARSKA LARUS DELAWARENSIS 
NOWYM GATUNKIEM W AWIFAUNIE ŚLĄSKU 

7 III 07 na stawie Morawa w Katowicach-Szopienicach zaobserwo-

wano dorosłą  mewę  delawarską  Larus delawarensis w szacie zimowej (AO). 

Ptaka obserwowano z odległości 40 metrów w bardzo dobrych warunkach. 

Wykonana seria zdjęć  pozwoliła potwierdzić  prawidłowość  oznaczenia ga-

tunku (fot. 1). 

Ptak został  wypatrzony podczas przeglądania mew przebywających 

na zbiorniku, a cała obserwacja trwała około godziny. W tym dniu przeby-

wały tam mewy białogłowe Larus eachinnans, mewy pospolite Larus canus 

i śmieszki Larus ridibundus, co pozwoliło na bezpośrednie porównanie 

z obserwowaną  mewą  delawarską. Ptak był  bardzo aktywny, często prze-

latywał, przeganiał  się  z mewami pospolitymi i śmieszkami. Głos był  po-

dobny do głosu dużych mew z grupy argentatus. Sylwetką  przypominał  
duże mewy, ale był  nieznacznie większy od mewy pospolitej. Tęczówka 

była bladożółta, z czarną, małą  źrenicą. Dziób większy niż u mewy pospo-

litej, masywniejszy, proporcjami zbliżony do mewy białogłowej. Kolor dzio-

ba żółty, z szeroką, ciemną  przepaską. Przepaska ta była znacznie szersza 

niż  u mewy pospolitej. Głowa, kark i boki piersi biale, pokryte ciemnymi 

kreskami. Płaszcz szary, nieco jaśniejszy niż u mewy pospolitej, ale różni-

ca była widoczna tylko przy bezpośrednim porównaniu. W locie podobna 

do mewy białogłowej. Końcówki zewnętrznych 4-5 lotek I-rzędu czarne, 

z malutkimi białymi perełkami, które najlepiej były widoczne, gdy ptak 

pływał. Nogi zielonkawe, dłuższe niżu mewy pospolitej. Ogon czysto biały. 

Ponownie gatunek ten napotkano 4 V 08 na Stawach Przemkow-

skich (ZK, ŁŁ, SR). Dorosłego ptaka w szacie godowej spostrzeżono na sta-

wie „Sercowy", gdzie żerował  samotnie na śniętym karpiu w odległości kil-

kudziesięciu metrów od grobli. Po pewnym czasie ptaka obserwowano 

w towarzystwie mewy białogłowej oraz kilku śmieszek. Podczas trwającej 

około 30 minut obserwacji dostrzeżono pełen zestaw cech diagnostycz-

nych oraz wykonano dokumentację  fotograficzną  (fot. 2). 

Poniższe stwierdzenia są  pierwszymi obserwacjami mewy delawar-

skiej na Śląsku. W Polsce do końca 2008 roku gatunek ten odnotowano 

12 razy, przy czym trzy obserwacje dotyczą  tego samego osobnika spoty-

kanego w trzech kolejnych latach (Komisja Faunistyczna 2008, www.ko-

misjafaunistyczna.pl). Na śródlądziu po raz pierwszy gatunek ten stwier-

dzono w Krakowie (Faber 1998). Kolejnych obserwacji poza wybrzeżem 

dokonano w Szczecinie i dwukrotnie w Olsztynie, a dotyczyły one tego sa-

mego, oznakowanego osobnika. 

Obie opisane powyżej obserwacje uzyskały akceptację  Komisji Fauni-

stycznej. Mewa delawarska jest gatunkiem północnoamerykańskim, re- 



84 	 Materiały do awifauny Śląska 

Fot. 1. Mewa delawarska, Katowice. marzec 2007 (fot. A. Ochmann) 

Phot. 1. A Ring-billed Gull, Katowice, March 2007 

Fot. 2. Mewa delawarska, rez. Stawy Przemkowskie, maj 2008 (fot. Z. Kajzer) 

Phot. 2. A Ring-billed Gull, reserve „Stawy Przemkowskie", May 2008 
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gularnie, ale nielicznie zalatującym do Europy, głównie zachodniej (Olsen 

i Larsson 2003). 
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The Ring-billed Gull Larus delawarensis as a new species 
in the awifauna of Silesia 

On  75  March 2007 one adult bird in winter plumage was observed in Katowi-

ce. It was recorded agam on 5'h May 2008. An adult bird was noted in the nature 

reserve "Stawy Przemkowskie". It was the first and second record of the Ring-

billed Gull in Silesia. Both observations have been accepted by the Avifaunistic 

Commission. 
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LICZEBNOŚĆ  DZIĘCIOŁÓW PICIDAE  GNIAZDUJĄCYCH 

W GRĄDACH NADODRZAŃSKICH WE WROCŁAWIU 

Dzięcioły Picidae  to grupa  ptaków, która dotychczas w małym  tylko stop-

niu ulegała urbanizacji. We Wrocławiu brak ich zupełnie w najstarszej 

i najgęściej zabudowanej dzielnicy — Stare Miasto i w zachodniej części 

Śródmieścia (Milewski 1998; Kopij 2005), ale już  we wschodniej części 

Śródmieścia, gdzie przeważa zabudowa willowa i znajdują  się  duże po-

wierzchnie parkowe, stwierdzono gniazdowanie sześciu gatunków, aczkol- 
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wiek w stosunkowo niskich zagęszczeniach (Kopij 2004). Jednak w prze-
szłości niektóre z tych gatunków w ogóle tam nie gniazdowały (Szarski 

1955; Kopij 2004). Przypuszcza się, że ptaki te zaczynają  stopniowo wni-
kać  do miast, przede wszystkim wzdłuż  tzw. korytarzy ekologicznych. We 
Wrocławiu funkcje takiego korytarza pełni Odra oraz jej dopływy: Oława, 

Ślęża, Bystrzyca i Widawa. Celem tej pracy było zbadanie zagęszczeń  dzię-
ciołów gniazdujących w lasach leżących w tych korytarzach, w odległości 

kilku zaledwie kilometrów od centrum tej aglomeracji. 
Do badań  wytypowano cztery kompleksy leśne położone w Dolinie Odry 

w obrębie granic administracyjnych Wrocławia, w miejscu, gdzie do rzeki 
tej uchodzi Ślęża i Widawa. 

Las Lesicki i Las Rędziński tworzą  jeden kompleks leśny o powierzchni 

408 ha, z czego na Las Rędziński przypada około 150 ha. Kompleks ten 

rozciąga się  wzdłuż  Odry i Widawy, toteż  liczne są  tam starorzecza, kanały 

i drobne cieki wodne. Drzewostan tworzą  w głównej mierze łęgi wierzbowe-

topolowo Salteetea purpureae i grądy Tilto-Carpinetum.  Gatunkiem domi-

nującym jest dąb szypułkowy Quercus robur,  a domieszkę  stanowi sosna 

zwyczajna Pinus sytuestris, grab Capi-Mus betulus,  jesion wyniosły Fraxi-

nus excelsior i lipa drobnolistna Tilla cordata. Wiek drzewostanu waha się  
w granicach 60-140 lat. Najlepiej zachowane fragmenty lasu znajdują  się  
w ujściu Widawy. 

Las Osobowicki o powierzchni 138 ha, tworzy w głównej mierze grąd 

wysoki. Położony w odległości 300-500 m od brzegów Odry i ok. 1 km na 

wschód od Lasu Rędzińskiego. Gatunkiem panującym w drzewostanie jest 

dąb. Grabi lipa drobnolistna stanowią  domieszkę. Wiek drzewostanu waha 

się  od 55 do 150 lat. Drzewa o obwodzie ponad 120 cm na wysokości pier-

śnicy stanowią  tam 24% (w tym dęby - 67%). W sąsiedztwie znajduje się  
duży Cmentarz Osobowicki oraz ogródki działkowe. 

Las Pilczycki o powierzchni ok. 100 ha leży w widiach Odry i Ślęży. Był  
tu grąd w wieku ok. 150 lat, ale w roku 1987 wycięto większość  starych 

dębów, a w roku 1984 - również  większość  starych jesionów. W sąsiedz-

twie znajdują  się  ogrody działkowe i łąki. 

Badania nad liczebnością  dzięciołów przeprowadzano wiosną  2005 roku. 

W badaniach zastosowano metodę  mapowania zajętych terytoriów, tzw. 

metodę  kartograficzną  (Bibby i in. 1992). Wykonano serię  4 liczeń: pierw-

sze - w pierwszej połowie marca, drugie - w drugiej połowie marca, trzecie 

w pierwszej połowie kwietnia i czwarte - w drugiej połowie kwietnia. 

W każdym z tych okresów liczenia przeprowadzano każdego dnia w innym 

lesie, tak że wszystkie lasy zostały spenetrowane w ciągu jednego tygo-

dnia. 
W sumie wykazano gniazdowanie sześciu gatunków dzięciołów (tab. 1). 

We wszystkich lasach dzięcioł  duży Dendrocopos major był  wyrażnie licz- 
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niejszy od pozostałych gatunków; wszędzie stanowił  ponad połowę  wszyst-

kich lęgowych dzięciołów, a łącznie 61,2% (tab. 1). Dość  licznie gniazdo- 
wały także dzięcioły średnie (19,4%) oraz dzięcioły male (8,7%). Pozostałe 
trzy gatunki gniazdowały w liczbie 3-5 par każdy na całym obszarze ba-

dań. Zagęszczenie wszystkich gniazdujących dzięciołów wahało się  w po- 
szczególnych lasach od 15 do 25 par/100 ha; średnio wynosiło ono 16 
par/100 ha. W najwyższym zagęszczeniu gniazdowały one w Lesie Pilczyc-
kim. 

Dzięcioł  duży na przestrzeni ostatnich 200 lat był  stale najliczniej-
szym gatunkiem dzięciołów lęgowych w grądach nadodrzańskich znajdu- 
jących się  w obecnych granicach administracyjnych Wrocławia. Stosun- 
kowo wysokie zagęszczenie dzięcioła średniego, jakie w grądach odrzań-
skich utrzymuje się  od dłuższego czasu, na Śląsku wydają  się  być  charak- 
terystyczne tylko dla tych terenów leśnych (Tomialojć  i Stawarczyk 2003). 

Dzięciołek na początku XIX wieku określany był  na Śląsku jako „dość  
rzadki" (Kaluza 1810). Dzisiaj w lasach Doliny Odry jest to gatunek dość  
liczny (Tomialojć  i Stawarczyk 2003). Jednakże Lontkowski i in. (1988) 
zwrócili uwagę  na duże wahania jego liczebności w tych lasach. Trudno 
więc jednoznacznie określić  trendy liczebności tego gatunku na przestrze-
ni ostatnich stuleci. 

W latach 1946-52 dzięcioł  zielony był  określany jako „chyba najpospo-
litszy dzięcioł  we Wrocławiu", natomiast dzięcioł  zielonosiwy był  tu z kolei 
w tych latach „wielką  rzadkością" (Szarski 1955). Obecnie w grądach nad-
odrzańskich we Wrocławiu liczebność  obu tych gatunków jest podobna. 

W połowie XX wieku dzięcioł  czarny musiał  być  bardzo rzadki skoro nie 
wykazano go w całym Wrocławiu (Szarski 1955). W grądach nadodrzań-
skich położonych w granicach tego miasta zaczął  gniazdować  dopiero 
w latach 1980. (Lontkowski i in. 1988). 

Podsumowując stwierdzić  należy, że w grądach nadodrzańskich we 
Wrocławiu stan dzięcioła dużego i średniego przez ostatnie dwa wieki nie 
ulegał  większym zmianom i stale utrzymuje się  na dość  wysokim pozio- 
mie. Prawdopodobnie nie zmienił  swej liczebności także dzięcioł  mały. Dzię-
cioł  czarny po wyraźnym spadku liczebności w końcu XIX i w pierwszej 
połowie XX wieku, zaczął  wzrastać  liczebnie począwszy od lat 1980. Dzię-
cioł  zielony zmniejsza swoją  liczebność  z roku na rok, podczas gdy dzięcioł  
zielonosiwy - zwiększa ją. 

Chociaż  na przestrzeni ostatnich 2 wieków zabudowa miasta Wrocła-
wia wyraźnie „przybliżyła się" do ostoi dzięciołów w grądach położonych 
w widiach Odry, Widawy i Ślęzy, to większość  gatunków nie tylko nie zmniej-
szyła tam swej liczebności, ale niektóre z nich wykazują  nawet jej wzrost. 
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Abundance of woodpeckers Picidae breeding in hornbeam forests 
by the Odra River in Wrocław 

In the spring 2005 censuses on woodpeckers were conducted in four 
hornbeam forests (total surface - 645 ha) along the Odra River in Wrocław. In all 

forests the Dreat Spotted Woodpecker  Dendrocopos major comprised more than 

half of all breeding woodpeckers (in total - 61.2%). Relatively common were also 

the Middle Spotted Woodpecker D. medius  (19.4%) and Lesser Woodpecker D. minor 

(8.7%). Each of the other three species, namely the Black Woodpecker Dryocopus 

martius, Grey-headed Woodpecker  Melis canus and Green Woodpecker P. uiridis 

nested at a density of 3-5 pairs per 645 ha. The urbanization of Wrocław has 

increased in the last two centuries, which results in the old hornbeam forests 
being now located closer to the urban settlements. However, most woodpecker 
species have not declined over that period, and some of them have even increased 

in number. 

Grzegorz Kopij. Piotr Hoiga, Katedra Zoologii i Ekologii, Uniwersytet Przy-

rodniczy we Wrocławiu, ul. Kożuchowska 5b, 51-631 Wrocław, e-mail: grze-

gorz. kopij @up.wroc .pl  
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OBSERWACJE FAUNISTYCZNE 

FAUNISTIC OBSERVATIONS 

Poniżej publikujemy zestawienia obserwacji fenologicznych, dużych stad 

i rzadkich gatunków ptaków obserwowanych na Śląsku w latach 2005-

2007. Uwzględniono również  obserwacje z lat wcześniejszych pominięte 

w poprzednich zestawieniach. Oparte są  one na materiałach, jakie nade-

słano do Kartoteki Awifauny Śląska. Przy doborze obserwacji kierowano 

się  następującymi zasadami: 

a) obserwacje fenologiczne - publikowane są  wszystkie stwierdzenia 

gatunku spoza okresu regularnego występowania na Śląsku. 

b) obserwacje dużych stad - publikowane są  obserwacje stad większych 

niż  dotąd obserwowane bądź  też  dużych stad, jeśli zasługują  one na uwa-

gę  z faunistycznego punktu widzenia; 

c) obserwacje rzadkich gatunków - publikowane są  stwierdzenia ga-

tunków, które do końca 2000 roku były obserwowane na Śląsku mniej niż  

100 razy. Uwzględniono w nim również  gatunki, które w przeszłości były 

liczne, a obecnie są  rzadko obserwowane na Śląsku. Podobnie jak w po-

przednich zestawieniach podano informację  o liczbie pojawów danego ga-

tunku na Śląsku. Zawarta jest ona w kodzie liczbowym podanym po na-

zwie gatunkowej, na który składa się  liczba pojawów w bieżącym stuleciu, 

w poprzednim wieku oraz łączna liczba stwierdzeń  gatunku na Śląsku. Za 

jeden pojaw/stwierdzenie traktowano zarówno pojedyncze spotkanie, jak 

również  kilkakrotne obserwacje tej samej liczby osobników (lub zbliżonej 

w przypadku gatunków trudno wykrywalnych) w danym miejscu, dokona-

ne w stosunkowo niedługim odstępie czasu. Również  wszystkie obserwa-

cje ptaków lęgowych na danym stanowisku uznawano za dotyczące jedne-

go pojawu. Symbol „ca" oznacza przybliżoną  liczbę  pojawów, natomiast 

symbol „n" oznacza, że liczby stwierdzeń  nie można określić  nawet w przy-

bliżeniu. Wszystkie stwierdzenia gatunków podlegających weryfikacji uzy-

skały akceptację  Komisji Faunistycznej. 
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Obserwacje fenologiczne 

Phenological observations 

łabędź  czarnodzioby Cygnus columbianus 
2  I - 9 ad. i 5  imm., 9 I 05 - 10 ad. i 3 imm, Strumienno, pow. krośnieński 

(S. Rubacha) 
16 I 05 - 2 ad.. Czarna Łacha, pow. krośnieński (S. Rubacha) 
16, 18 I 05 - 1  as i, 24  I  05 - 2 ad., 30 I 05 - 1 ad., Retno, pow. krośnieński 

(S. Rubacha) 
21 I 07 - 13 ad., Ruda Sułowska, pow. milicki (M. Radziszewski) 
21 I 07 - 15 ad. i 2 imm, Stawno, pow. minek! (M. Radziszewski) 

gęś  zbożowa Anser fabalis 
3 V 05 - 600 ptaków. Zb. Topola, pow. ząbkowicki (J. Szymczak, M. Zarzycki) 
11 V 05 - 2 ptaki, Zb. Słup, pow. jaworski (A. Bronowicki) 

gęś  białoczelna  Anser albtfrons 
1  V 06 - 1 ad., Zb. Kozielno, pow. nyski (M. Pach) 
11 V 05 - 2 ad., Zb. Topola, pow. ząbkowicki (P. Gębski) 
7  IX 04 - 1 ad., Zb. Słup, pow. jaworski (A. Bronowicki) 

obar Tadorna tadorna 
1 I 05 -  1 ptak, Jamnik, pow. trzebnicki (E. Mielniczek) 
26  XII 05 - 3 ptaki, Zb. Otmuchowski, pow. nyski (J. Szymczak, P. Socha) 
30 XII 06 - 2 ptaki, Zb. Turawski, pow. opolski (J Stasiak) 

krakwa Anas strepera 
22 XII 04 - 1 a, Zb. Słup, pow. jaworski  (P. Gębski) 
26  XII  04 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski, G. Orłowski) 
26 XII 06, 6 I 07 - 1 a,  71-16 II 07 - 2  dcP,  27 XII 07 - 1 a, Bielawa, pow. dzierżo-

niowski (M. Pach) 
26 XII 06 - 8 ptaków, Ruda Sulowska, pow. milicki (M. Radziszewski) 
28 XII 04 -  1 a,  Zb. Goczałkowicki, pow. pszczyński (R. Kruszyk) 
29 XII 05 - 2 ad i 3 9 9, Wrocław-Wojnów (pow.) (M. Sęk) 
15 105 - 1 a, zb. Słup, pow. jaworski (P. Gębski) 
21 I 07 - 10 ptaków, Potasznla, pow. milicki (M. Radziszewski, R. Kaczmarek, 

W. Urbankiewicz) 
21 I 07 - 40 ptaków. Stawno, pow. milicki (M. Radziszewski, R. Kaczmarek, 

W. Urbankiewicz) 
23 I 05 - 1 a, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski, G. Orłowski) 
12, 25 11 04 - 1 a, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski, G. Orłowski) 

rożeniec Anas acuta 
24 XII 04 - 2  d'd,  Zb. Goczałkowicki, pow. pszczyński (M. Linert) 
26 XII 04 - 1 a, Opole (pow.) (K. ZySko. I. Zyśko) 
26 XII 

	

	 imm,  27-30 XII 07 - 1  a  imrn.. Bielawa, pow. dzierżoniowski 
(M. Pach) 

28 XII 04 - 3 aa, Zb. Goczałkowicki, pow. pszczyński (R. Kruszyk) 
29 XII 05 - 1  d,  Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski) 
8 I 05 - 1 a i 1 I. rez. Stawy Przemkowskie, pow. polkowicki (P. Czechowski, 

M. Bocheński) 
8 I 05 - 1  a,  zb. Łąka, pow. pszczyński (J. Jagiełko) 
10 I 05 - 2  aa  i 1 Y, Zb. Nyski, pow. nyski (P. Gębski) 
12 I 05 - 1 a i 1 I. Zb. Mietkowski, pow. wroclawski (P. Gębski) 
15 105 - 2 ptaki, zb. Słup, pow. jaworski (P. Gębski) 
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16 I 05 - 2  ad i 1 9,  Wisła Mała, pow. pszczyński (J. Jagiełko) 
16 I 05 - 1 d', Jamnik, pow. trzebnicki (E. Mielniczek) 
17 I 05 - 1 cr, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski) 
18 I 05 - 1 cr, Wielopole, pow. opolski (G. Hebda) 
22 I 06 - 1 9, Wrocław (pow.) (M. Radziszewski) 
23 I 05 - 1 cr 1 1 9, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski, G. Orłowski) 
6-9 II 07 - 1 9, Bielawa, pow. dzierżoniowski (M. Pach) 
28 I 05 - 1 d' i 1 9, zb. Kozielno, pow. ząbkowicki (P. Gębski) 
7 II 04 - 1  dr ł  1 Y,  Wrociaw-Osobowice (pow.) (M. Sęk, G. Orłowski) 
12, 25 II 04 - 1 a, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski, G. Orłowski) 
13 II 05 - 1 e' i 1 9, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (K. Martini, M. Martini) 
22 II 04 - 1 o`, Rybnik-Paruszowiec (pow.) (M. Rojek) 

płaskonos Anas clypeata 
28 XII 04 - 1 d, Zb. Goczalkowicki, pow. pszczyński (R. Kruszyk) 
7 I 05 - 1 9, zb. Michalice, pow. namysłowski (P. Gębski) 

hełmiatka  Netta ruftna 
10 II 07 - 1 d, Potasznia, pow. milicki (M. Radziszewski, M. Antczak) 

podgorzałka  Aythya nyroca 
26 XII 06 - 1 a i 2 99, Potasznia, pow. milicki (M. Radziszewski) 
23 I 06 - 1 9. Katowice (pow.) (S. Beuch) 

lodówka Clangu/a hyemalis 
4 V 05 - 1 a i 1 9, Zb. Dzierżno Duże, pow. gliwicki (Z. Chrul) 
25-26 V 04 - 1 d% Nazieleńce, pow. oświęcimski (Z. Krzanowski, A. Luzarowski, 

D. Rogalski) 
14 X 04 - 1 9, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (A. Milewski. K. Martini, G. Kopij, 

P. Gębski, G. Orłowski) 
16 X 05 - 1 9, Jamnik, pow. trzcbnicki (P. Gębski, T. Drazny) 

szlachar  Mergus senator 
5 II 04 - 1 rf,  Warzyna, pow. średzki (K. Martini, M. Martini) nur rdzawoszyi Gavia 

stellata 
14 V 05 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski) 

nur czarnoszyi  Gavia arctica 
7 V 05 - 1 ptak, Zb. Słup, pow. jaworski (P. Gębski) 
12 V 06 - 1 ptak, Zb. Dzierżno Duże, pow. gliwicki (M. Ostański) 
12-19 V 07 - 1 ad., Bielawa, pow. dzierżoniowski (M. Pach) 
20 V 05 - 1 ptak, Zb. 'Purowski, pow. opolski (P. Gębski) 

perkoz rdzawoszyi  Podiceps grisegena 
15 I 05 - 1 ad., Zb. Słup, pow. jaworski (P. Gębski) 

perkoz rogaty  Podiceps  auritus 
6, 15 VI 06 - 1 ad., Zb. 'Purowski, pow. opolski (J. Stasiak, R. Swierad) 

czapla bida Egretta alba 
23 XII 06 - 16 ptaków, Dębnica, pow. ostrowski (M. Radziszewski) 
25 XII 06 - 1 ptak, Sanie, pow. trzebnicki (E. Mielniczek) 
26 XII 06 - 3 ptaki, Zb. Nyski, pow. nyski (J. Szymczak, D. Rusinowski, P. Socha) 
28 XII 04 - 5 ptaków, Zb. Goczalkowicki, pow. pszczyński (R. Kruszyk) 
8 I 05 - 3 ad., Roztropice, pow. bielski (J. Jagiełko) 
11 I - 1 ptak, 21 I 07 - 8 ptaków, Dębnica, pow. ostrowski (M. Radziszewski, 

R. Kaczmarek, W. Urbankiewicz) 
15 1 05 - 1 ptak, Zb. Mściwojów, pow. jaworski (P. Gębski) 
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16  I  05 - 3 ptaki, Czarna Lacha, pow. krośnieński (S. Rubacha) 
22  I  05 - 16 ptaków, dolina Odry k. Raciborza, pow. raciborski (G. Chlebik) 
7 II - 2 ptaki, 10 II 04 - 1 ad., Zb. Goczalkowicki. pow. pszczyński (H. Linert, 

J. Jagiełko) 
7 II 04 - 3 ptaki, Nieboczowy, pow. wodzisławski (G. Chlebik) 

bocian czarny Ciconia nigra 
11 III 06 - 1 ptak, Oława (pow.) (Sz. Beuch) 
19 III 04 - 1 ptak, Mysłów, pow. jaworski (K. Struś) 

kania ruda Mi/vus mi/vus 
17 I  05 - 1 ptak, Bobrowniki, pow. nowosolski (S. Rubacha) 

myszołów włochaty Buteo lagopus 
18 IX 05 - 1 ptak, Przygodzice, pow. ostrowski (M. Radziszewski) 

żuraw Grus grus 
26 XII 05 - 1 ptak, Dębnica, pow. trzebnicki (E. Mielniczek) 
26 XII 06 - 4 ptaki, Rybna, pow. opolski (G. Hebda) 
29 XII 06 - 4 ptaki, Powidzko, pow. trzebnicki (E. Mielniczek) 
30 XII 04 - 2 ptaki, Warzyna, pow. średzki (U. Martini, K. Martini) 
8  I  05 - 2 ad. i 2 imm., Zabór, pow. zielonogórski (P. Czechowski, M. Bocheński) 
9  1  05 - 19 ptaków, Jamnik, pow. trzebnicki (E. Mielniczek) 
14  I  06 - 30 ptaków, Wrocław-Świniary (pow.) (M. Martini, K. Martini) 
18 I 07 - 1 ptak, Stobrawa, pow. opolski (A. Andrzejczyk) 
24  I  05 - 1 ptak, Zb. Raduszec, pow. krośnieński (S. Rubacha, O. Krystek) 
1 II 05 - 1 ptak, Orzeszków, pow. wołowski (D. Olej, M. Prange) 
6  11  05 - 15 ptaków, Gąski, pow. trzebnicki (E. Mielniczek) 
8 II 04 - 5 ptaków, Ochla, pow. zielonogórski (M. Rubacha) 

siewka złota Pluvialis apricaria 
25 XII - 100 ptaków, 26 XII 06 - 1 ptak, Zb. Otmuchowski, pow. nyski (J. Szym-

czak, D. Rusinowski,  P.  Socha) 

sieweczka obrożna Charadrius hiaticula 
31 X 05 - 1 imm.. Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (M. Martini, K. Martini) 

biegus rdzawy Calidris canutus 
2 X 04 - 2 ptaki, Zb. Otmuchowski, pow. nyski (J. Szymczak, P. Socha) 
11, 15, 21 V 05 -  1 ad.,  zb. Topola, pow. ząbkowicki (P. Gębki, J. Szymczak, 

T. Drazny) 

piaskowiec Calidris alba 
7 V 05 - 2 ad.  Zb. Mietkowski, pow. wrocławski  (P.  Gębski) 
11 V, 12 VI 05 - 1  ad.,  zb. Topola, pow. ząbkowicki (P. Gębki. J. Szymczak) 
21 V 06 - 2 ad., zb. Topola, pow. ząbkowicki (J. Szymczak) 

biegus maty Calidris temminckii 
26 IV 06 - 1 ptak, Wrocław-Świniary (pow.) (M. Martini, K. Martini) 

biegus zmienny Calidris alpina 
25 V 04 - 1 ptak, Wrocław-Świniary (pow.) (M. Martini, K. Martini) 
26-27, 29 V 04 - 2 ad., Wrocław-Swiniary (pow.) (A. Gorczewski, G. Orłowski, 

M. Sęk, P. Gębski) 
25 V 05 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski, T. Dramy) 
28 V 05 - 1  ad.,  Zb. Nyski, pow. nyski (P. Gębski) 
10 XII 05 - 5 ptaków. Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski) 
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25-26 XII 06 - 5 ptaków, Zb. Otmuchowski, pow. nyski (J. Szymczak, D. Rusi-
nowski, P. Socha) 

batalion Philomachus pugnax 
25-26 XII 06 - 1 ptak, Zb. Otmuchowski, pow. nyski (J. Szymczak, D. Rusinow-

ski, P. Socha) 

bekasik Lymnocryptes minimus 
4 IX 05 - 1 ptak, Zb. Turawski, pow. opolski (S. Beuch, D. Szlama) 
15 I, 2-3, 6-7, 9, 18 II 05 - 1 ptak, 19-20 II 05 - 2 ptaki, 26 II 05 - 1 ptak, Bytom-

Miechowice (pow.) (S. Beuch) 
4, 8, 12, 14, 19 I - 2 ptaki, 27 I, 5, 20 II 06 - 1 ptak, Bytom-Miechowice (pow.) 

(S. Buch) 
3 II 06 - 1 ptak, Katowice-Załęże (pow.) (S. Beuch) 

bekas Gallinago gailinago 
24 II - 5 ptaków, 26 II 05 - 6 ptaków, Wrocław-Świniary (pow.) (P. Gębski, 

K. Martini, U. Martini, M. Martini) 

kulik wielki Numenius arquata 
10 I 05 - 1 ptak, Zb. Nyski, pow. nyski (P. Gębski) 
25 XII - 14 ptaków, 26 XII 06 - 16 ptaków, Zb. Otmuchowski, pow. nyski 

(J. Szymczak, P. Socha, D. Rusinowski) 

samotnik Tringa ochropus 
14 11 04 - 1 ptak, Zb. Nyski, pow. nyski (Ł. Czajka) 
13 II 05 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (K. Martini, M. Martini) 
19 I 06 - 1 ptak, Bytom-Miechowice, (pow.) (S. Beuch, A. Ochmann) 
22 I 06 - 2 ptaki, Mietków, pow. wrocławski (M. Martini, G. Orłowski) 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos 
10 XII 05 - 1 ptak, Bielawa, pow. dzierżoniowski (M. Pach) 
19 III 06 - 1 ptak, Opole-Śródmieście (pow.) (G. Hebda) 

kamusznik Arenaria interpres 
1 VI 06 - 4 ptaki. Wrocław-Świniary (pow.) (P. Grochowski) 
19 V 07 - 1 ad., zb. Topola, pow. Ząbkowicki (W. Tabisz) 

płatkonóg szydlodzioby Phalaropus lobatus 
3 VI 05 - 1 ad., zb. Topola, pow. ząbkowicki (J. Szymczak) 

mewa żółtonoga Larus fuscus 
4 XII 05 - 1 ad., Zb. Witoszówka, pow. świdnicki (T. Zarzycki) 
16 XII 04, 23, 29 I 05 - 1 imm., Zb. Mietkowski, pow. wrocławski, P. Gębski, 

G. Orłowski) 
29 I 06 - 1 ad., Zb. Rybnicki, pow. rybnicki (S. Beuch, A. Michna, G. Schneider) 
21 III, 16 IV 04 - 1 ad., Jez. Parslłie, pow. gliwicki (D. Szlama, S. Beuch) 
28 III 05 - 1 ad.. Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski, G. Orłowski) 

mewa mała Larus minutus 
15-29 XII 05 - 1 imm., Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski, G. Orłowski, 

M. Martini, K. Martini) 

rybitwa wielkodzioba Sterna caspia 
13 IX 05 - 2 ad., Jez. Koskowickie, pow. legnicki (A. Bronowicki) 

rybitwa czarna Chlidonias niger 
16 IV 05 - 1 ptak, Zb. Olmuchowski, pow. nyski (J. Szymczak) 
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siniak Columba oenas 
9 I 05 - 28 ptaków, Strumienno, pow. krośnieński (S. Rubacha) 
18  I  05 - 1 ptak, Dobrzeń  Maly, pow. opolski (G. Hebda) 
19 I 05 - 70 ptaków, Siedlice - Krogulna, pow. ??? (P. Gębski) 
11-12 II 06 - 37 ptaków, Piotrowice Małe, pow. trzebnicki (E. Mielniczek) 

turkawka Streptopelia turtur 
17 IV 07 - 1 a, Stobrawa, pow. opolski (A. Andrzejczyk) 

świergotek drzewny Anthus trivialis 
26 HI 06 - 1 ptak, zb. Świerklaniec, pow. tarnogórski (S. Beuch) 

świergotek łąkowy Anthus pratensis 
10  I  05 - 30 ptaków, Zb. Nyski, pow. nyski (P. Gębski) 
14 I 06 - 20 ptaków, Wrocław-Świniary (pow.) (M. Martini, K. Martini, G. Orłow-

ski) 

siwerniak Anthus spinoletta 
17 II 04 - 1 ptak, Przygorzele, pow. namysłowski (P. Gębski) 
29 XII 04 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski) 
2 I - 3 ptaki, 11 I - 52 ptaki, 15 I - 42 ptaki, 24 II - 13 ptaków, 26 II 05 -

10 ptaków, Wrocław-Świniary (pow.) (M. Martini, K. Martini, P. Gębski) 
10 I 05 - 2 ptaki, Zb. Nyski, pow. nyski (P. Gębski) 
29 I 05 - 1 ptak, zb. Raduszec, pow. krośnieński (P. Czechowski) 
12 II 05 - 10 ptaków, Zb. Rybnicki, pow. rybnicki (D. Sztama) 
25 XII 05 - 28 ptaków, 14 I - 2 ptaki, 22 I - 3 ptaki, 25 I - 10 ptaków, 28 I - 

3 ptaki. 18 II - 3 ptaki, 19 II 06 - 1 ptak, Wrocław-Świniary (pow.) 
(P. Gębski, M. Martini, K. Martini, G. Orłowski) 

24 I - 3 ptaki, 251- 1 ptak, 29 106 - 2 ptaki, Zb. Rybnicki, pow. rybnicki (K. Henel, 
S. Beuch, A. Michna, R. Kaczmarczyk, G. Schneider) 

pliszka górska Motacilla cinerea 
17 XII 05 - 1 ptak, Polanica Zdrój, pow. kłodzki (C. Dziuba) 
23-24, 31 XII 07 - 1-2 ptaki, Bielawa, pow. dzierżoniowski (M. Pach) 
31 XII 04 - 1 ptak, 9 I 05 - 1  e,  Bielawa, pow. dzierżoniowski (M. Pach) 
31 XII 05 - 1 ad_ Zb. Witoszówka, pow. świdnicki (T. Zarzycki) 
1 I 04 - 1 ptak, Bielawa, pow. dzierżoniowski (M. Pach) 
4 I 06 - 1 ptak, Wrocław (pow.) (M. Radziszewski) 
8 I - 1 e, 11, 14 I - 1 ptak, 15 I 06 - 1 cr, Bielawa, pow. dzierżoniowski (M. Pach) 
10 I, 13, 16 II 04 - 1 ptak, Wojcieszów, pow. złotoryjski (K. Struś, A. Świstak) 
13 I 07 - 1 ptak, Bielawa, pow. dzierżoniowski (M. Pach) 
22 1 05 - 1 ptak, Polanica Zdrój, pow. kłodzki (C. Dziuba) 
27 I 07 - 2 ptaki, Polanica Zdrój, pow. kłodzki (C. Dziuba) 
30 I 06 - 1 ptak, Ścinawka Dolna, pow. kłodzki (W. Grzesiak) 

jemiołuszka Bombycilla garrulus 
26 X 04 - 15 ptaków, świętochlowice (pow.) Wojtczak) 
2 V 05 - 1 ptak, Milin, pow. wrocławski (P. Gębski) 

kopciuszek Phoenicurus ochruros 
13 I 04 - 1  d',  Wrocław (pow.) (M. Radziszewski) 
30  I  04 - 2 dv, Wrocław-Stare Miasto (pow.) (K. Zakrzewski, Ł. Czajka) 

pokląskwa Saxicola rubicola 
11 III 07 - 1 d' i 1 1, Bielawa, pow. dzierżoniowski (M. Pach) 
11 III 07 - 1 d', Owiesno, pow. dzierżoniowski (M. Pach) 
27-28 X 07 - 3  dv' i 1 1, Bielawa, pow. dzierżoniowski (M. Pach) 
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śpiewak Turdus philomelos 
24 H 06 - 5 ptaków, Bytom-Miechowice (pow.) (S. Beuch) 

łozówka Acrocephalus palustris 
26 IV 04 - 1 d'. Wrocław-Wojnów (pow.) (J. Udolf) 

pierwiosnek Phyloscopus collybita 
9 III 07 - 1 a,  Opole (pow.) G. Hebla) 
11 III 07 - 1 a, Owiesno, pow. dzierżoniowski (M. Pach) 

muchołówka białoszyja Ficedula a1bicollis 
11  IV 05 - 1 o', Stare Kolnie, pow. opolski (G. Hebda) 
16 IV 07 - 1 a, Stobrawa, pow. opolski (A. Andrzejczyk) 
17 IV 04 - 1  d',  rez. Łężczak, pow. raciborski (K. Henel) 
17 IV 04 - 1 a'', Wrocław (pow.) (J. Udolf) 

Obserwacje dużych stad 

Observations of large flocks 

łabędź  krzykliwy Cygnus cygnus 
2 I 05 - 309 ad. i 36 (mm, Strumienno, pow. krośnieński (S. Rubacha, O. Kry-

stek) 

łabędź  czarnodzioby Cygnus columbianus 
26 XII 06 - 38 ptaków, Ruda Sulowska. pow. 'Mikici (M. Radziszewski) 
15 X 04 - 29 ad. i 1 juv., Niezgoda, pow. trzebnicki (A. Zalisz) 

gęś  zbożowa/białoczelna Anser fabalislalbifrons 
29 XII 04 - 39400 ptaków, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski) 

gęgawa Anser anser 
29 VIII 04 - 1200 ptaków, Radziądz, pow. trzebnicki (A. 7.alisz) 
15 VIII - 1000 ptaków, 8 VIII 04 - 800 ptaków, Zielony Dąb, pow. trzebnicki 

(E. Mielniczek) 

cyraneczka Anas crecca 
20 X - 4020, 23 X - 3930, 16 X 05 - 1950 ptaków, Radziądz, pow. trzebnicki 

(P. Gębski, M. Matysiak, W. Lenkiewicz) 
3 X 05 - 1700 ptaków, Zb. Otmuchowski. pow. nyski (P. Gębski, M. Radziszewski) 

krzyżówka Anas platyrhynchos 
10 I 05 - 16000 ptaków, Zb. Nyski. pow. nyski (P. Gębski) 

płaskonos Anas clypeata 
18 X 05 - 1780 ptaków. Jamnik, pow. trzebnicki (P. Gębski, T. Drazny) 
20 X - 1700, 9 X 05 - 1600 ptaków, Radziądz, pow. trzebnicki (P. Gębski, 

M. Matysiak, W. Lenkiewicz) 

uhla Melanitta fusca 
10 XII 05 - 17 ptaków, zb. Słup, pow. jaworski (P. Gębski, K. Martini, M. Martini, 

U. Martini, G. Orłowski) 5/2005/180 

kormoran Phalacrocorax carbo 
3 X 05 - 1550 ptaków, Zb. Otmuchowski, pow. nyski (P. Gębski, M. Radziszewski) 
14 II 04 - 645 ptaków, Zb. Nyski, pow. nyski (Ł. Czajka) 
25 XII 04 - 600 ptaków, Zb. Rybnicki (pow.) (M. Rojek) 
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czapla blatu Egretta alba 
21 X 04 - 166 ptaków, Nazieleńce, pow. oświęcimski (Z. Krzanowski, A. Luzarow-

ski) 
9 X 05 - 165 ptaków, Radziądz, pow. trzebnicki (P. Gębski) 
5 XI 05 - 142 ptaki, Ruda Sułowska, pow. milicki (P. Gębski, M. Zarzycki, 

G. Orłowski) 

czajka Vanellus vanellus 
3 X - 5000 ptaków, 16 X 05 - 3000 ptaków, Zb. Otmuchowski, pow. nyski 

(P. Gębski, M. Radziszewski, J. Szymczak) 

siewka złota Pluutaas apricaria 
6 XI 05 - 670 ptaków, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski) 
211 07 - 530 ptaków, Dębnica, pow. ostrowski (M. Radziszewski, R. Kaczmarek, 

W. Urbankiewicz) 
8 IV 06 - 500 ptaków, Jaśkowice, pow. legnicki (A. Bronowicki) 

sieweczka obrożna Charadrius hiaticula 
17 IX 06 - 69 ptaków, Zb. Otmuchowski, pow. nyski (J. Szymczak, G. Hebda, 

M. Wybraniec) 

biegusik Limicola falcinellus 
24 VIII 05 - 12 ptaków, zb. Kozielno, pow. ząbkowicki (P. Gębski, G. Orłowski, 

T. Drazny) 

brodziec śniady Tńnga erythropus 
10 IX 04 - 130 ptaków, Radziądz, pow. trzebnicki (A. Zalisz) 

kulik wielki Numenius arquata 
19 XI 06 - 106 ptaków, Zb. Otmuchowski, pow. nyski (J. Szymczak) 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos 
24 VIII 05 - 60 ptaków, Zb. Mietkowski, pow. wrociawski (P. Gębski) 

mewa pospolita Larus canus 
1  I - 3500 ptaków, 16 I 05 - 2400 ptaków, Świętochlowice (pow.) (J. Wojtczak) 

mewa białogłowa Larus cachinnans 
8 XI 05 - 1000 ptaków, Zb. Turawski, pow. opolski (P. Gębski) 

mewa srebrzysta/białogłowa Larus argentatus/cachinnans 
19 XII - 1600 ptaków, 16 XII - 1500 ptaków, 4 XII 04 - 1100 ptaków, Zb. Miet-

kowski, pow. wrocławski (P. Gębski, G. Orłowski) 

jerzyk Apus apus 
11 V 05 - 13000 ptaków, Zb. Otmuchowski, pow. nyski (P. Gębski) 
7 V 05 - 7200 ptaków, Zb. Mietkowski, pow. wroclawski (P. Gębski) 

brzegówka Riparia riparia 
21 VIII 05 - 3000 ptaków, Siestrzechowice, pow. nyski (K. Burlaga, E. Mikołaj-

czak, Z. Błauciak) 

jemiołuszka Bombycilla garrulus 
7 III 05 - 700 ptaków, Wrocław-Biskupin (pow.) (P. Gębski) 

kwiczoł  Turdus pilaris 
29 I 04 - 1300 ptaków, WrocławSwiniary (P. Gębski) 

rzepoluch Cardueli s flaeirostris 
25 I 05 - 280 ptaków, Namysłów (pow.) (P. Gębski) 
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potrzeszcz Miliaria calandra 
6 I 04 - 350 ptaków, Warzyna, pow. wrocławski (M. i K. Martini) 

śnieguła Plectrophenax nivalis 
12  I - 1130 ptaków, 17 I - 770 ptaków, 13 II 05 - 650 ptaków, Zb. Mietkowski, 

pow. wrocławski (P. Gębski, C. Pióro, G. Orłowski, M. Martini, K. Martini) 

OBSERWACJE GATUNKÓW RZADKICH 

Observations of rare birds 

gęś  krótkodzioba Anser brachyrhynchus 
30 I, 15 II, 24 III 05 -  1 ad., Stawno, pow. milicki, (W. Lenkiewicz) 
19 III 05 - 1 ad., Bracław, pow. milicki (W. Lenkiewicz); 
20 i 28 III 05 - 1 ptak, Zb. Mietkowski (P. Gębski, G. Orłowski); 
27 III 05 - 1 ptak, Przygorzele, pow. namysłowski (P. Gębski) 
3 IV 05 - 1 ptak, Zb. Otmuchowski (M. Zarzycki). 
29 X 05 - 2 ad., 11 XI 05 - 8 ptaków, Grabownica, pow. milicki (W. Lenldewicz 

i inni) 
31 X 05 - 1  ad., Jamnik, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
5 XI 05 - 1 ad., Gądkowice, pow. milicki (W. Lenkiewicz) 
11-12 XI 05 - 1 ad., Czatkowice, pow. milicki (W. Lenkiewicz i inni) 
26 XI 05 - 1 ptak, Stawno, pow. milicki (W. Lenkiewicz) 
10 XII 05 - 1 ad., Potasznia, pow. milicki (W. Lenkiewicz) 
15 i 18 XII 05 - 4 i cn. 1 os., Zb. Mietkowski (P. Gębski, G. Orłowski) 
24 XII 05 - 1 ptak, Kliszkowice Male, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
18 IV 06 - 1 ptak, zb. Topola, pow. ząbkowicki (P. Gębski) 
1  I - 1 ad., 5 II - 3 ad., 2511 07 - 2 ad., Powidzko, pow trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
10 I - 2 ptaki, 1 IV - 2 ptaki, 8-18 IV 07 - 1 ptak, Zb. Mietkowski (G. Ormowski 

i inni) 
13  I  07 - 1 ptak, Dobkowice, pow. wrocławski (G. Orłowski, M. Zarzycki, T. Dra-

zny) 
27-28 I 07 - 1-2 ad., Kliszkowice, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
4-17 II 07 - 1-3 ad., Borzęcin, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
10 II 07 - 1 Uran., Garki, pow. ostrowski (M. Radziszewski, M. Antczak) 
11 II - 1 ad., 3 III 07 - 2 ad., Grabownica, pow. milicki (W. Lenkiewicz) 
3 III 07 - 1 ptak, Retno, pow. krośnieński (P. Czechowski, G. Jędro) 
9 III 07 - 1 ad., Bartniki, pow. milicki (W. Lenkiewicz) 
11 III 07 - 1 ad., Dobrosławice, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
14 III - 1 ptak, 8 IV 07 - 1 ad., rez. Lężczak, pow. raciborski (J. Betleja, M. Bacha-

lik) 
18 III 07 - 1 ptak, Brzezia Łąka, pow. wrocławski (G. Orłowski) 
24 III 07 - 1 ad., Wrocławice, pow. milicki (W. Lenkiewicz) 
22 IV 07 - I ptak. Ruda Zmigrodzka, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
10 X - 1 ad., 17 X 07 - 1 ptak, Jamnik, pow. trzebnicki (P. Gębki. G. Orłow-

ski, T. Drazny i inni) 
20 X 07 - 1 ptak, Osiek, pow. trzebnicki (P. Gębski i inni) 
20 X 07 - 1 ptak, Radziądz, pow. trzebnicki, (W. Lenkiewicz) 
21 X 07 - 1 ad.. Potasznia, pow. milicki (W. Lenkiewicz) 
24 X 07 - 1 ptak, Ruda Sulowska, pow. milicki (G. Orłowski) 
25 X 07 - 1 ptak, Powidzko, pow. trzebnicki (P. Gębski i inni) 
26 X 07 - 1 ptak. Gąski, pow. trzebnicki (G. Orłowski, A. Milewski) 
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6 i 18 XI 07 - 1 ad., Czatkowice, pow. milicki (W. Lenkiewicz i inni) 
10 XI 07 - 1 ptak, Sieczków, pow. trzebnicki (G. Orłowski, A. Milewski) 
10 XI 07 - 1 ad.. Przedkowice, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
11 XI 07 - 1 ad., Borzęcin, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 1 
2 XII 07 - 1 ad., Pawłowice Śląskie, pow. pszczyński (R. Kruszyk, R. Zbroński) 
27 XII - 2 ad., 28 XII 07 - 3 ad., Chodlewo, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz). 
31 XII 07 - 2 ad., Retno, pow. krośnieński (Z. Kajzer i inni) 

gęś  mała Anser erythropus 	 14/42/58 
14-18 X 05 - 1 ad., 30 X-3 XI 05 - 3 ad. i 3 juv.,  Jamnik, pow. trzebnicki 

(W. Lenkiewicz i inni) 
1 XI 05 - 2 ad., 2 XI 05 - 1 ad., Grabówka, pow. milicki (W. Letkiewicz, M. Radzi-

szewski i inni) 
6 XI 05 - 1 ad. i 1 juo.,  Gądkowice, pow. milicki (W. Lenkiewicz) 
23 III 06 - 1 juv., Garbów, pow. brzeski (M. Stajszczyk) 
30 IX 06 - j juv., Radziądz, pow. Trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
9-10 II 07 - 1 ad., Borzęcin, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
3-4 X 07 - 1 juv„ Jamnik, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
7 X, 3 XI 07 - 1 ad., Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
10 X 07 - 1 ad., Jamnik, pow. trzebnicki (P. Gębski i inni) 
21 X 07 - 1 ad., Wilczkowice, pow. wrocławski (G. Orłowski) 
27 X 07 - 1 ad., Osiek, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz i inni) 

bernikla kanadyjska Branta canadensis 	 7/21/28 
1 IX 04 - 1 ptak, Katowice (pow.) (A. Cibis, Z. Cibis) 2/2004/53 
1 XI 06 - 1 ptak. Zb. Turawski. pow. opolski (J. Stasiak) 

bernikla rdzawoszyja Branta rufcollis 	 19/33/52 
24 XII 99 - 1 ptak, Radziądz, pow. trzebnicki 
16 i 30 1 05 - 1 ptak, Zb. Mietkowski (G. Orłowski, Z. Marciniak), 
27 X 05 - 1 ptak tamże (G. Orłowski); 
31 X 05 - 1 Jim., Jamnik, pow. trzebnicki (G. Orłowski i inni) 
1-2 XI 05 - 1 juv., Ruda Sułowska, pow. milicki (W. Lenkiewicz i inni). 
21 X 06 - 1 ad., rez. Łęczak, pow raciborski (M. Rojek, M. Achtelik) 
26 X 06 - 1 ptak, Zb. Mietkowski (G. Orłowski) 
28 X 06 - 1 ptak, Radziądz, pow. trzebnicki (M. Buchalik i inni) 
5 XI 06 - 1 imm., stawy Wielikąt, pow. wodzisławski (J. Betleja) 
19 XI 06 - 1 ptak, Zb. Otmuchowski (J. Szymczak) 
26 XI, 3 XII 06 - 1 ptak, Dobkowice, pow. wrocławski (G. Orłowski, M. Zarzycki) 
6 I 07 - 2 ptaki, Zb. Mietkowski (G. Orłowski, P. Gębski) 
10 III 07 - 1 Mim_ Osiek. pow. trzebnicki (M. Radziszewski) 
11-14 III - 1-3 ad.,  27 III 07 - 1 ad. rez. Lęzczak, pow. raciborski (M. Rojek, 

D. Szlama, J. Betleja) 
1 XI 07 - 1  juv.,  Gądkowice, pow. milicki (W. Lenkiewicz) 
4 XI 07 - 2 ptaki, Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
31 XII 07 - 1 ad., Retno, pow. Krośnieński (P. Malczyk i in.) 

bernikla obrożna Branta bernicla 	 5/23/32 
6 XI 05 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (G. Orlowski, P. Gębski) 

bernikla białolica Branta leucopsis 
13 III - 3 ptaki, 20 III 05 - 2 ptaki, Zb. Mietkowski, pow. wroclawski (P. Gębski, 

G. Orłowski) 
27 III - 1 ad., 19 IV 05 - 1 ptak, Przygorzele, pow. namysłowski (P. Gębski) 
16 IV, 3 V 05 - 11 ptaków, zb. Topola, pow. ząbkowicki (J.  Szymczak, M. Zarzycki, 

P. Gębski, B. Kaźmierczak) 
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9, 23, 31 X, 2, 5 XI 05 - 1 ad., Jamnik, pow. trzebnicki (P. Gębski i inni) 
18 X 05 - 1 ptak, Stawno, pow. milicki (P. Gębski, T. Drazny) 
31 X 05 - 1 ad., rez. Lężczak, pow. raciborski (D. Szlama) 
2 XI 05 - 1 ptak, Ruda &alowska, pow. milicki (M. Radziszewski) 
6 XI 05 - 1 ad., Grabownica, pow. milicki (R. Rybarczyk, W. Górka) 
6 XI, 10 XII 05 - 1 ptak, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski, G. Orłowski) 
26 III 06 - 2 ad., Bartniki, pow. milicki (M. Radziszewski, M. Antczak) 
13 IV 06 - lptak, rez. Łężczak, pow. raciborski (K. Henel) 
14 X - 2 ptaki, 9 XII 06 - 1 ptak, Zb. Turawski, pow. opolski (J. Stasiak, 

M. Leszczyński) 
28 X 06 - 4 ptaki, Gądkowice, pow. milicki (M. Radziszewski, A. Jirak) 
28 X 06 - 2 ptaki, Stawno, pow. milicki (M. Radziszewski, A. Jirak) 
28 X 06 - 2 ptaki, Radziądz, pow. trzebnicki (M. Radziszewski, A. Jirak) 
12 XI 06 - 1 ptak, Wielikąt, pow. wodzisławski (A. i K. Henel) 
3, 17 XII 06 - 1 ptak, rez. Łężczak, pow. raciborski (A. i K. Henel, A. Ochmann, 

K. Skowrońska) 
10 III 07 - 1 ad., Bartniki, pow. milicki (M. Radziszewski) 

gęsiówka egipska Alopochen aegyptiaca 
24 VII 2000 - 1 ad., Zb. Mietkowski (A. Bujanowicz, A. Pola). 
25 V i 11 VI 05 - 1 ptak, Zb. Mietkowski (P. Gębski, M. Zarzycki, G. Orłowski) 
28-29 IV 06 - 1 ad., Jaśkowice, pow. legnicki (A. Bronowicki, J. Ratajczak) 
10 VI 06 - 1 ad., Niezgoda, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
6 VIII 06 - 2 ad. i 1 imm., Buków, pow. raciborski (A. Oślizło) 
27 IX 06 - 2 ad., Krzyżanowice, pow. raciborski (M. Rojek, A. Sojka) 
1 VII 07 - 1 ptak, Komarów, pow. świdnicki (F. Rafałko, W. Janek) 
22.04-9 VI 07 - 2 ad., Wielikąt, pow. wodzisławski 	Buchalik, D. Szyra) 
9-27 V - 1-2 ad., 16 VI - 1 para z 3 pult, 15 VIII 07 - 1 ad.  z 4 pull., Krzyżanowice, 

pow. raciborski (M. Rojek. M. Achtelik-Rojek. A. Sojka) 

kazarka rdzawa Tadorna ferruginea 
7114V 05 - 1 ptak, zb. Slup, pow. jaworski i Zb. Mietkowski (P. Gębski. R Orłowski, 

T. Drazny) 
27. i 29 VIII 05 - 1 1, Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
3 IX 05 - 1 d i 1 Jamnik, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
13 X 05 - 1 ptak, Zb. Mietkowski (G. Orłowski, P. Gębski) 
26 V i 26 VI 05 - 1 ptak, Zb. Nyski (P. Gębski i inni) 
20 XI 05. - 1 ptak, zb. Kozielno, pow. ząbkowicki (M. Zarzycki) 
26 XI-5 XII 06 - 1-2 ptaki, Dobkowice i Tyniec nad Ślęzą, pow. wrocławski 

(G. Orłowski, M. Zarzycki, T. Drazny) 
11 II 07 - 2 ptaki, Wielikąt, pow. wodzisławski (K. Jainta) 
24 XI 07-17 I 08 - 1  ad., Zb. Mietkowski (B. Smyki inni) 

mandarynka Aix galericulata 
6, 15 VI - 1  a,  12, 17 IX 05 - 1 d', Bytom-Miechowice (pow.) (S. Beuch) 
9 X 05 - 1 a, Radziądz, pow. trzebnicki (R. Rychter, P. Gębski) 
14, 25-26 II 06 - 1 R, Wrocław-Śródmieście (pow.) (M. Leszczyński, K. Martini, 

M. Martini) 
12 N. 4 VI 06 - 1 a, Bytom-Miechowice (pow.) (S. Beuch) 
22 Xl 07 - 1 9, Bielawa, pow. dzierżoniowski (M. Pach) 

hetmiatka Netta rufina 
4 VIII 2002 - 1 R z 5 pult. Wielikąt, pow. raciborski (M. Buchalik, B. Pudlowski) 
19 VII 2003 - 1 R z 1 pulL, 1 R  z 5 puli., rez. Lężczak, pow. raciborski (M. Buchalik) 
17 VII 05 - 1 R z 4 pult, Wielikąt. pow. wodzisławski (K. i A. Henel); 
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23 VII 05 - 1  9  z 4  puli, rez. Lężczak, pow. raciborski (W. Micha)ik, N. Chmura, 
R. Świerad) 

3 V-27 VII 06 - 5-8 paz, Wielikąt, pow. wodzisławski (D. Szyra, J. Betleja) 
17 VII 06 - 1 R z 3 puli, rez. Łęczak, pow. raciborski (J. Betleja) 
2.05-1 VIII 07 - cn. 5 ?? z pult, Wielikąt, pow. wodzislawski (D. i A. Szyra i inni) 
11.07 i 1 VIII 07 - 1 Y z 3 pull../juv.,  rez. Lężczak, pow. raciborski (J. Betleja) 

czerniczka Aythya collaris 	 1/1/2 
6-19 V 05 - 1 d', rez. Lężczak, pow. raciborski (K. Henel i inni) 

sterniczka jamajska Oxyura jamaicensis 	 1/0/1 
11 VI 05 - 1 cr, Ruda Zmigrodzka, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz). 

kormoran mały Phalacrocorax pygmeus 	 14/2/ca 19 
13 VI 06 - 2  imm.,  9 V11-27 X 06 - 3  imm.,  16 VIII 06 - 1 ad., rez. Stawy Prze-

mkowskie, pow. polkowicki (Z. Kajzer, S. Rubacha i inni) 
7 X 06 - 1 ad.,  Bieniowice, pow. legnickie (A. Bronowicki) 
27 V 06 - 1 ptak, Zb. Turawski (R. Świerad, J. Stasiak) 
6 VIII 06 - 1  ad.. Zb. Otmuchowski (J. Szymczak, D. Rusinowski, P. Socha) 
28-29106 - 4  ad.,  Chałupki, pow. raciborski (J. Stolarczyk, P. Molotor, G. Chlebik) 
3 H-20 III 06 - 1  ad.,  Zabełków, pow. raciborski ((J. Suhaj) 
27111-10 IV 06 - 1 num_ Katowice (pow.) (J. Betleja i inni) 
24 VI 07 - 1 ptak, Zb. Otmuchowski (B. Kaźmierczak, P. Gębski) 
15 IX 07 - 1 juv., Ruda Sulowska, pow. milicki (M. Radziszewski, W. Lenkiewicz, 

M. Zarzycki) 

pelikan kędzierzawy Pelecanus crispus 	 1/0/1 
2-4 VII 06 - 1 falai., rez. Stawy Przemkowskie, pow. polkowicki (S. Rubacha i inni). 

czapla purpurowa Ardea purpurea 
25 VIII 04 - 1  ad. i 3  juv.,  Zb. Goczałkowicki (K. Henel. M. Dżulik) 
28 V 05 - 1 ad., Zb. Goczałkowicki, pow. pszczyński (R. Smykała) 
24 VI 06 - 1 ad., Jez. Koskowickie, pow. legnicki (A. Bronowicki) 

czapla modronosa Ardeola ralloides 	 5/13/22 
17-18 VI 06 - 1 ad., Zb. Turawski (J. Stasia, P. Spychalski) 
17 VI 07 - 1 ad., Zb. Turawski (J. Stasiak i inni) 
24 VI 07 - 1 ad., Szeroka, pow. Jastrzębie Zdrój (A. Sojka, M. Rojek) 

czapla nadobna Egretta garzetta 
15, 19, 24, 27 VIII 05 - 1 ad., zb. Kozielno, pow. ząbkowicki (M. Pach i inni) 
28 VIII 05 - 1 ptak, Wielikąt, pow. raciborski (A. i J. Michna) 

warzęcha Platalea leucorodia 	 15/16/36 
30 VI-3 VII 05 - 1 ad., Zb. Nyski (R. Cisakowski i inni) 
24 IV 07 - 1  ad., Przemków, pow. polkowicki (P. Czechowski, M. Bocheński, 

Z. Kajzer) 
pol-. V 07 - 2 ptaki, Dębowiec, pow. cieszyński (R. Maciejewski) 

sęp płowy Gyps fulcus 	 2/4/12 
3-17 VII 07 - 1  imm.,  Gać /Brzezina, pow. brzeski (M. Stajszczyk i inni) 

gadożer Circaetus gallicus 
15 VII 1988 - 1 ptak, Jelcz-Laskowice, pow. oławski (J. Kusz, M. Nowacki) 
12 VII 07 - 1 ptak. Grochowa, pow. ząbkowicki (P. Wasiak) 

błotniak stepowy Circus macrourus 	 9/ca 12/n 
22 IV 05 - 1  d'  ad., Przygodzice, pow. ostrowski (M. Radziszewski) 
6 XI 05 - 1 juv., Kiełczów, pow. wrociawski (T. Drazny) 
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23 III 06 - 1  d  ad., Marcinkowice, pow. wrocławski (K. Ostrowski) 
3 IV 06 - 1 d' ad., Lubawka, pow. kamiennogórski (P. Wasiak) 
7 IV 07 - 1 ad., Studniska Górne, pow. zgorzelecki (K. Dobrowolska) 

Kurhannik Buteo rujinus 	 6/8/14 
22 IV 05 - 1  imm, Nietków, pow. zielonogórski (P. Czechowski) 
14 VIII 06 - 1 ad., Marcinkowice, pow. wrocławski (K. Ostrowski) 
8 IX 07 - 1 ad., Łukaszów, pow. złotoryjski (M. Martini) 
23 IX 07 - 1 ad., Marcinkowice. pow. wrocławski (K. Ostrowski) 

orlik grubodzioby Aquila clanga 	 1/13/n 
12 VII 07 - 1 ad.. Wola, pow. pszczyński (S. Gacek) 

orzełek Aquila pennata 	 7/9/18 
6 VIII 05 - 1 ptak (odm. jasna). Zb. Mietkowski (G. Orłowski, J. Samborski) 
27 VIII 05 - 1 ad. (odm. ciemna), Karkonosze, pow. jeleniogórski (K. Struś) 

raróg Falca cherrug 	 5/26/33 
10 IV 05 - 1 ad., Ruskie Łąki, pow. trzebnicki (A. Zalisz) 
27 X 05 - 1 juu., Zb. Mietkowski (G. Orłowski) 
29 X 06 - 1 juu., Trzebień, pow. bolesławiecki (M. Kapecki) 

sokół  wędrowny Pako peregrinus 
27 III-21 V 07 - 1 para, Karkonoski PN, pow. jeleniogórski (K. Dobrowolska, 

M. Martini, K. Krakowski) 
III-VII 07 - 1 para z 1 pull./juu., Góry Stołowe, pow. klodzki (R. Mikusek, T. Belka) 

szczudiak Himantopus himantopus 	 9/16/30 
22-24 V 06 - 1 e i 1 imrrt., Wrocław-Swiniary (T. Drazny i inni) 
9-18 VI 06 - 1 a'. Zb. Nyski (J. Szymczak i inni) 

żwirowiec stepowy Glareola nordmanni 	 2/4/6 

6 VIII 05 - 1 ad. i 1 ptak, Wroclaw Świniary (M. Martini, G. Orłowski) 

6-11 IX 06 - 1 ad., Goczałkowice Zdrój, pow. pszczyński  (J.  Betleja. G. Schneider, 

T. Grochowski) 

szablodziób Recurvirostra  avocetta 	 15/32/48 

26 V - 1 ptak. 28 V 05 - 1 ptak, Zb. Nyski, pow. nyski (P. Gębski, G. Orłowski, 

T. Drazny) 
11 VI 05 - 2 ptaki, Wroclaw-Swiniary (pow.) (K. Martini, M. Martini) 
16, 23 X 05 - 1 ad., Radziądz, pow. trzebnicki (P. Gębski, M. Radziszewski) 

4 XI 07 - 1 ptak, Radziądz, pow. trzebnicki (M. Radziszewski) 

mornel Charadrius morinellus 	 3/n/n 
11-12 LX 05 - 4juu., Wisła Wielka, pow. pszczyński (J. Król, R. Kruszyk) 

26 VIII 06 - 1 ad., Ramiszów, pow. wrocławski (J. Blaszczyk) 

czajka towarzyska Vanellus gregarius 	 2/7/9 
8-29 X 06 - 1 ad.. Wielikąt, pow. wodzisławski (K. Henel i innni) 
14-17 IX 07 - 1 juu., Gać, pow. olawski / Zielęcice, pow. brzeski (M. Stajszczyk 

i inni) 

biegus arktyczny Calidris melanotos 	 10/9/19 
27-30 VIII 05 - 1 ad., zb. Kozielno, pow. ząbkowicki (J. Szymczak i inni) 
4, 10 i 24 IX 05 - 1 juu., Zb. Turawski, pow. opolski (D. Sztama, T. Grochowski) 
22 IX-8 X 06 - 1 Juu., Zb. Turawski, pow. opolski (A. Wojciechowski i inni) 
1 X 06 - 1 juu., Zb. Otmuchowski, pow. opolski (J. Szymczak, M. Wybraniec) 
4-5 IX 07 - 1 juu., Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (Z. Marciniak i inni) 
25-28 X 07 - 1 juu., Wielikąt, pow. wodzisławski (J. Betleja, M. Buchalik) 
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biegus morski Ca/idris maritima 	 1/1/2 
12-14 XI 07 -  1 imrn... zb. Bukówka, pow. kamiennogórski (K. Misztal, W. Grzesiak. 

P. Wasiak) 

biegus płowy Tryngites subruficolltis 	 2/8/10 
15 X 06 - 1 ptak, Miejsce, pow. namysłowski (M. Stajszczyk, K. Marciniak) 

terekia Xenus cinereus 	 3/8/11 
2 VII 06 - 1 ad., Zb. Turawski, pow. opolski (J. Stasiak) 
18 VIII 07 - 1 juu. (schwytany), Zb. Turawski, pow. opolski (M. Wybraniec i inni) 

brodziec plamisty Actitis macularius 	 2/0/2 
20-24 VIII 05 - 1 ad., Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski i inni) 

płatkonóg płaskodzioby Phalaropus fulicarius 	5/6/13 
27 XI-12 XII 05 - 1 imm.,  zb. Słup, pow. jaworski (B. Smyki inni) 
3 VIII 06 - 1 ad., Stawno, pow. milicki (W. Lenkiewicz) 
1 X 07 - 1 imm., Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (G. Orłowski) 
5 VIII 07 -  1 ad., zb. Dychów, pow. krośnieński (P. Czechowski i inni) 

wydrzyk ostrosterny Stercorarius parasiticus 
30 X 05 -1  juu.,  Wielikąt, pow. wodzisławski (R. Smykała) 

wydrzyk tęposterny Stercorarius pomarinus 	3/13/21 
11 V 07 - 1 ad., Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski, G. Orłowski) 
14 XI 07 - 1 juu., zb. Bukówka, pow. kamiennogórski (P. Gębski, G. Orłowski) 

wydrzyk dlugosterny Stercorarius longicaudus 6/ca 16/ca 22 
24 VIII 05 - 1 juu., Jez. Farskie, pow. gliwicki (M. Skóra, T. Grochowski) 
5 IX 05 - 1 imm., zb. Dzierżno Duże, pow. gliwicki (A. Ochman, K. Kokoszka, 

J. Wojtczak) 

orlica Larus ichthyaetus 	 13/9/22 
18 VIII 05 - 1 juu., Zb. Goczalkowicki (J. Betleja) 
3 LX 05 - 	 Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
18 IX 05 - 1 juu., Gieraltowice, pow. gliwicki (J. Wojtczak) 
20 XI-4 XII 05 - 1 tram. (1 zima), Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (G. Orłowski 

i inni) 
27 V 06 - 1 Urun. (2 rok). Stawy Przygodzickie, pow. ostrowski (R. Kaczmarek 

i inni) 
7, 10 i 12 VII 06 - 1 imm. (2 rok), Jamnik pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz, 

G. Orłowski, M. Kasiński) 
4 VIII 06 - 1 imm (2 rok), Potasznia, pow. milicki (W. Lenkiewicz) 
17 IX 06 - 1 juu./imm, Radziądz, pow. trzebnicki (G. Orłowski, V. Ciach, W Len-

kiewicz) 
26 VIII 07 - 1 juu., Zb. Nyski, pow. opolski (J. Szymczak) 
10 XI 07 - 1 imm (1. zima), Zb. Otmuchowsk, pow. opolskii (G. Bela, M. Wybra-

niec) 
22.11-9 XII 07 - 1 imm. (1. zima), Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (G. Orłowski, 

P. Gębski) 

mewa czarnogłowa Larus melanocephalus 
3 V-19 VI 05 - 6 par, zb. Kozielno, pow. ząbkowicki (P. Kołodziejczyk i inni) 
21, 23 VIII 05 - 1 juu., Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski) 
28 VIII 05 - 1 juu., zb. Slup, pow. jaworski (A. Bronowicki) 
18 X 05 - 1 imm., Radziądz, pow. trzebnicki (P. Gębski, T. Drazny) 
15 XII 05 - 1 imm, Sulislawice, pow. świdnicki (P. Gębski, G. Orłowski) 
5 106 - 1 imm., Wrocław (pow.) (M. Radziszewski) 
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8 IV-1 VII 06 - 9 par. zb. Kozielno, pow. ząbkowicki (P. Kołodziejczyk) 
17 IV 06 - 2 ptaki, Zb. Turawski, pow. opolski (J. Stasiak) 
1 V-15 VI 06 - 3 pary, Zb. Nyski, pow. opolski (J. Szymczak) 
27-29 V 06 - 1 d (lęg mieszany z i  L. ridibundus), Ruda 2migrodzka, pow. trzeb-

nicki (W. Lenkiewicz, P. Kołodziejczyk) 
4 VI 06 - 1 ad., Trzcieliny, pow. ostrowski (M. Radziszewski) 
5 VIII 06 - 2 juu.,  Przygodzice, pow. ostrowski (M. Radziszewski) 
5 VIII - 1 juu., 26-27 VIII - 4 juv., 16 IX 06 - 3 juu., Dębnica, pow. ostrowski 

(M. Radziszewski, A. Jirak) 
25 XII - 1 imm., 26 XII 06 - 2 imm..  Trzcieliny, pow. ostrowski (M. Radziszewski) 
16 VIII 06 - 2 juu. (1 martwy), zb. Słup, pow. jaworski (A. Bronowicki) 
20-25 VIII - 2-4 juu., 8 IX-28 X 06 - 1-2 juu., Jez. Kunickie, pow. legnicki 

(A. Bronowicki) 
19 I 07 - 2 imm., Trzcieliny, pow. ostrowski (M. Radziszewski, R. Kaczmarek) 
21 IV i 26 V 07 - 2 pary, Ruda 2migrodzka, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
12 V-17 VI 07 - 1 para, Filce, pow. ząbkowicki (J. Szymczak, M. Wybraniec) 
9 V-23 VIII 07 - 13 par, Krzyżanowice, pow. raciborski (M. Rojek i inni) 
11 V-21 VI 07 - 9 par. Zawadka, pow. pszczyński (J. Betleja, S. Beuch) 
14 VII, 1 IX 07 - 1 juu., Dębnica, pow. ostrowski (M. Radziszewski. W. Urbankie-

wicz) 

mewa romańska Larus michahellis 
29 V 07 - 1 para, Zb. Mietkowski, pow. wrocławski (P. Gębski, G. Orłowski) 

mewa siodłata  Larwmarinus 	 15/36/52 
15 I 05 - 1 ad., Świętochłowice (pow.) (J. Wojtczak, M. Wojtczak) 
29 I 06 - 1 ad., Zb. Rybnicld, pow. rybnicki (S. Beuch, A. Michna, R. Kaczmar-

czyk, G. Schneider) 
21 IX 06 - 1 (mm. (3. zima) i ljuv., Jez. Kunickie, pow. legnicki (A. Bronowicki) 
15 IX 07 -  1  juu., Ruda 2migrodzka, pow. trzebnicki (M. Radziszewski, W. Lenkie-

wicz) 

mewa blada Larus hyperboreus 	 1/1/2 

1 XI-5 XII 05 - 1 imm. (1 zima). Zb. Mietkowski (G. Orłowski i inni) 

mewa trójpalczasta  Rissa tridactyla 	 5/50/56 
20 X 05 - 2 juu./imm., Jamnik. pow. trzebnicki (P. Gębski, M. Matysiak. W. Len-

kiewicz) 
24 XI 05 - 1 juu., Kobiernice, pow. bielski (S. Gacek, A. Jędrzejko) 

07 XI 07 - 1 juu./imm.,  Czarnowo, pow. krośnieński (P. Czechowski) 

rybitwa czubata Stenia sandvicensis 	 4/6/10 
7 VIII 05 - 1 ad., zb. Komorów, pow. świdnicki (T. Zarzycki) 

rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus 
24 VI-18 VII 07 - 2 pary, Zb. Turawski (J. Stasiak i inni) 

włochatka Aegolius junereus 
7 II 05 - 1  a.  Luków, pow. żarski  (P.  Czechowski, M. Bocheński) 
25 III 05 - 1 d, Stany, pow. nowosolski (S. Rubacha i inni) 
24 III 05 - 5  dd 11 para, Bory Dolnośląskie, pow. żagański (S. Rubacha, O. Kry- 

stek) 
29 III 05 - 1 ptak, Dąbrowa Łużycka (S. Rubacha, O. Krysiek) 
29 III 05 - 1 d, Janików, pow. żarski (S. Rubacha, O. Krysiek) 
21 IV 05 - 1  d,  Nowogród Bobrzańslci, pow. zielonogórski (S. Rubacha, O. Kry-

stek) 
16 III 05 - 1 a, Pokrzywna, pow. prudnicki (G. Hebda, A. Kufika) 
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26 i 28 III 05 - 1 a, Braszczok, pow. lubliniecki (K. i A. Henel, S. Czyż) 
21-22 IV 06 - 9 ad', Lasy Lublinieckie, pow. tarnogórski (S. Beuch i inni) 

jerzyk alpejski Tachymarptis melba 	 1/1/2 
12 VIII 05 - 1 ad., Wrocław (J. Błaszczyk) 

żołna Merops apiaster 
25 V-31 VIII  05 - 3 pary. pow. średzki (A. Kąkol, M. Szeruga, A, Gadzińska) 
12 i 26 VI 05 - 3 ad., gniazdowanie prawdopodobne, pow. ząbkowicki (M. Pach, 

J. Janiak) 
26 VI-7 VIII 05 - 2 pary, pow. dzierżoniowski (M. Pach, J. Janiak) 
11 VI-10 VIII 06 - 3 ad. i 2 juv., pow. dzierżoniowski (M. Pach) 
15 VI-30 VII 06 - 2 pary, pow. ząbkowicki (M. Pach) 
1-29 VII 07 - 2 pary, pow. ząbkowicki (M. Pach) 
15.04-30 VII 07 - 1-2 pary, pow. dzierżoniowski (M. Pach, J. Janiak) 

dzięcioł  białoszyi Dendrocopos syriacus 
2 II 05 - 1  d,  Zb. Nyski (P. Gębski) 
26 VI 05 - 1  d,  Gliwice (pow.) (D. Szlama) 
26 III. 7 IV 06 - 1 para, Opole-Półwieś  (M. Leszczyński) 
10.2006 i 22 I-4 III 07 - 1 9 (foto), 03 XI 07 - 1 d', Wrocław Biskupin (P. Gębski) 
24 XI 06 - 1 9, Gliwice (pow.) (T. Grochowski) 
29 VI 07 - 1 9, Gieralcice, pow. nyski (P. Wójcik) 

jaskółka rudawa Cecropis daurica 	 1 /O / 1 
30 VII 07 - 1 ad., zb. Dychów, pow. krośnieński (P. Czechowski). 

świergotek nadmorski Anthus petrosus 
6 III 05 - 1 ptak, Miodnica, pow. żagański (J. Wojtczak, A. Ochmann) 

pliszka cytrynowa  Motacilla citreola 
15-21 V 05 - 1  d' subad., Ruda Zmigrodzka, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
26 i 28 V 05 - 1  d.  subad..  Zb. Nyski (P. Gębski, G. Orłowski, T. Drazny) 
18 VI 04 - 1 a, Zb. Turawski (M. Leszczyński, M. Lepka) 
22 IV, 12 V 06 - 1 d', zb. Topola, pow. ząbkowicki (P. Gębski) 
14 i 17 VI 07 - 1 d lęgowy, Wrocław-Rędzin (B. Smyki inni) 
27 V 07 - 1 para, Zb. Turawski (G. Orłowski, P. Gębski, M. Zarzycki) 
13.-25 VI 07 - 2 pary lęgowe, Zb. Turawski (J. Stasiak i inni) 
9.07-11 VIII 07 - 3 ad. schwytane (foto). Zb. Turawski (M. Wybraniec i inni) 

tamaryszka  Acrocephalus melanopogon 	 1 /0/ 1 
30 IV 07 - 1 ad. (schwytany), Stawno, pow. milicki (L. Tomasik, B. Czyż). 

wójcik Phyloscopus trochfloides 	 3/12/15 
2 VI 06 - I a, Zakrzów Turawski, pow. opolski (K. Garncarz) 

pomurnik  Tichodroma muraria 	 1/5/8 
25 III 06 - 1 ptak, Bielsko-Biała (pow.) (P. Sroka) 

łuskowiec  Pinicola enucleator 	 1/2/n 
15 I 07 - 1  d'  subad., Bytom Miechowice (S. Beuch). 

czeczotka tundrowa Carduelis hornemanni 	 4/4/10 
7 I 06 - 1 d', Krosno Odrzańskie (pow.) (P. Czechowski) 
8 I 06 - 1 d, Borzęcin, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz) 
22 II 06 - 1 a, Rybnik-Stodoły (pow.) (J. Betleja) 

poświerka Calcarius lapponicus 	 3/16/20 
28 XII 06 - 9 ptaków, Budziszów, pow. wrocławski (G. Orłowski, M. Kasiński) 
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SUMMARY 

The above lists of observations are based on data mainly from years 2005-
2007, sent to the Silesian Avifauna Scheme by co-workers of the Department of 
Avian Ecology, Wrocław University. Section ''Phenological observations" presents 
records from outside the period of regular occurrence of a given species in Silesia. 
Section "Observations of large flocks" comprises sightings of flocks larger than 
previously noted or interesting from the faunistic point of ulew. Section 
"Observations of rare birds" contains observations of species that till the end of 
the 20th century had been recorded in Silesia up to 100 times. This part includes 
also records of species that were more common in the past but are rare nowadays. 
The number codes following the species name mean: number of records in this 
century slash number of records in the 20th century slash total number of 
records in Sflesia; "ca" means approximate number of records, and "n" instead 
of a number - unknown number of these. 
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XXVII I XXVIII ZJAZD ORNITOLOGÓW ŚLĄSKA 

27TH AND 28TH MEETINGS OF SILESIAN ORNITHOLOGISTS 

XXVII Zjazd odbył  się  11 marca 2006 w Instytucie Zoologicznym Uni-

wersytetu Wrocławskiego. Uczestniczyło w nim 167 osób. Po otwarciu zjaz-

du, zabrał  glos Grzegorz Orłowski i przedstawił  referat dotyczący zimowa-

nia i wybiórczości siedliskowej siwerniaków na polach irygacyjnych pod 

Wrocławiem. Następny referat dotyczył  ornitologicznej „perły" śląska, 

a mianowicie doliny Baryczy. Józef Witkowski i Beata Orłowska omówili 

zmiany w awifaunie lęgowej doliny w latach 1995-2005. Z kolei Andrzej 

Czapulak przedstawił  dane o zimowaniu wybranych gatunków ptaków 

wodnych na Śląsku. Tradycyjnym i wzbudzającym, jak zwykle duże zain-

teresowanie, był  punkt w programie dotyczący stwierdzeń  rzadkich ga-

tunków ptaków na Śląsku w roku 2005, które zreferowali Jacek Betleja 

i Paweł  Gębski. W 30 rocznicę  powstania Komisji Faunistycznej, jej histo-

rię, dokonania i porażki przedstawił  przewodniczący Komisji - Tadeusz 

Stawarczyk. W części popołudniowej mieliśmy wystąpienie gości: Janusza 

Wójciaka i Małgorzaty Piotrowskiej. Przedstawili oni bardzo dokładnie stan 

zbadania awifauny Lubelszczyzny, która dla wielu ornitologów śląskich 

jest mało znanym obszarem. O ekspansjach niektórych europejskich ga-

tunków ptaków na południe mówił  Marek Staj szczyk. Przedostatnim punk-

tem programu był  pokaz zdjęć  z Arizony autorstwa Tadeusza Stawarczy-

ka, który podzielił  się  też  wrażeniami ornitologicznymi z tego terenu. Na 

zakończenie, po raz pierwszy w historii naszych zjazdów, odbył  się  kon-

kurs rozpoznawania gatunków ptaków na zdjęciach, zorganizowany przez 

Jacka Betleję. Ptaki ujęto na zdjęciach w sposób bardzo utrudniający ich 

rozpoznanie. W konkursie uczestniczyło 39 osób, ale mogli wziąć  w 1 nim 

udział  tylko ornitolodzy nie zawodowi. Zwycięzcą  został  Szymon Beuch 

wyprzedzając o przysłowiowy włos Martę  Prange, Zbigniewa Kajzera i Pawła 

Malczyka. 
XXVIII Zjazd odbył  się  17 marca 2007 w tym samym miejscu co po-

przedni i wzięło w nim udział  156 osób. Po otwarciu Zjazdu, pierwsze wy-

stąpienie dotyczyło zespołowych (A. Wojciechowski, M. Wybraniec, J. Sta-

siak, R. Świerad i M. Leszczyński) badań  na Zbiorniku Turawskim, które-

go awifauna nareszcie doczekała się  całościowego opracowania. Następ- 



HO 

nie J. Król i M. Ledwoń  przedstawili wyniki inwentaryzacji pluszcza i pliszki 

górskiej w zachodniej części Beskidów Zachodnich. O wynikach akcji roz-

wieszania skrzynek lęgowych dla pluszcza w Sudetach poinformowali An-
drzej Czapulak, Cezary Dziuba i Mirosław Fura. Jacek Betleja przedstawił  
sprawozdanie o rzadkościach ornitologicznych stwierdzonych na Śląsku 

w roku 2006. Podobnie jak na poprzednim zjeździe, sprawozdanie było 

ilustrowane licznymi zdjęciami. Nasi goście: Przemysław Chylarecki i Do-

rota Jawińska zapoznali nas z wynikami Monitoringu Pospolitych Ptaków 

Lęgowych w Polsce w latach 2005-2006 na podstawie danych z odpowied-

nio 369 i 382 powierzchni próbnych. Na zakończenie części przedpołu-

dniowej odbył  się, podobnie jak na ostatnim zjeździe konkurs ornitolo-

giczny zorganizowany przez Jacka Betleję. Spośród 28 osób uczestniczą-

cych w konkursie najlepszy był  Krzysztof Henel, który wyprzedził  Mate-

usza Ledwonia i Michała Leszczyńskiego. 

W części popołudniowej wysłuchaliśmy referatu Jacka Betleji o rozmiesz-
czeniu populacji lęgowych mewy czarnogłowej w Polsce oraz Marka Stajsz-

czyka o historii występowania w Europie lęgowych populacji pelikana kę-
dzierzawego. Swoje artystyczne zdjęcia ptaków zaprezentowali Mateusz 
Matysiak i Cezary Pióro. Na zakończenie, jak zwykle egzotyka. Feliks Fel-

ger i Artur Bujanowicz podzielili się  swoimi wrażeniami (nie tylko ornitolo-

gicznymi) z wyprawy do Indii. 

ACz, AD 
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